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Sporočilo za javnost

SKB seznanja javnost, da je Andre Gardella nastopil mandat glavnega izvršnega direktorja dne 8. 12. 2017. 
Na tej funkciji je zamenjal Françoisa Turcota, ki bo prevzel novo zadolžitev v okviru Skupine Société Générale.  

Gianluca Soma, direktor za področje Evrope v Skupini Société Générale, je ob priložnosti poudaril: »Iskreno 
se zahvaljujem Françoisu Turcotu za njegov pomemben prispevek k krepitvi vodilnega položaja SKB in njene 
dobičkonosnosti v zadnjih letih. Prepričan sem, da bo Andre Gardella, zahvaljujoč pomembnim dvajsetletnim 
izkušnjam v bančni panogi, ključnega pomena za nadaljnji razvoj SKB.«

Življenjepis:  

Andre Gardella je svojo poklicno pot začel leta 1995 na področju strukturiranih financ v Société Générale. Kasneje 
se je zaposlil v diviziji Kapitalski trgi, kjer je pokrival italijanske in španske primarne trge, leta 2001 pa je v SG Cowen 
postal član tima, ki se je ukvarjal s podjetniškim financiranjem tehnoloških podjetij. Leta 2002 se je pridružil oddelku 
za oblikovanje strategije Skupine Société Générale. V letu 2006 je bil imenovan za glavnega operativnega direktorja 
in člana Izvršnega odbora Boursorama Banque. Leta 2008 se je preselil v Madrid, kjer je bil imenovan za glavnega 
izvršnega direktorja Self Trade Bank in nato za predsednika in glavnega izvršnega direktorja Self Bank, španske 
podružnice Boursorama Banque. Leta 2011 se je preselil v Sao Paolo, kjer je bil vodja področja strukturiranih financ 
Société Générale. Leto kasneje je bil imenovan za vodjo področja Marketing in prodaja v Banco Cacique  in v Banco 
Pecunia, dveh bančnih podružnicah, usmerjenih v potrošniško financiranje, leta 2015 pa je bil imenovan za glavnega 
izvršnega direktorja obeh omenjenih podružnic.

Ljubljana, 11. 12. 2017

Andre Gardella imenovan za glavnega izvršnega direktorja SKB  
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