Objava informacija o dr. sc. Hrvoju Šimoviću, članu Nadzornog odbora, sukladno Kodeksu korporativnog
upravljanja

Dr. sc. Hrvoje Šimović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirao i
doktorirao zamijećenim radom „Fiskalni sustav kao čimbenik konkurentnosti gospodarstva“. Područje
znanstvenog interesa su mu javne financije, fiskalna politika i oporezivanje. Zaposlen je na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutačno radi na Katedri za financije kao redovni profesor.
Tijekom dosadašnje karijere obnašao je funkciju člana Nadzornog odbora u društvima kako slijedi: Zagrebački
holding d.o.o., Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o., Kapitalni fond d.o.o., bio član Revizijskog odbora INAINDUSTRIJA NAFTE d.d., obavljao poslove i razne zahtjevne konzultantske usluge za renomirane financijske
institucije i revizore i to: Svjetsku banku, KPMG Hrvatska, International Budget Partnership, Inc., bio član radne
skupine i savjetnik za poreznu reformu i reviziju poreznog sustava pri nadležnom ministarstvu za financije, bio
voditelj i glavni istraživač projekta Hrvatske zaklade za znanost „Održivost javnih financija na putu u monetarnu
uniju“.
Dr. sc. Hrvoje Šimović trenutno obavlja funkciju člana Uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., predsjednika
Nadzornog odbora Hrvatske lutrije d.o.o. i prokurist je trgovačkog društva Šimović consulting d.o.o.
Obzirom na visoku razinu stručnosti, znanja i iskustvo dr.sc. Hrvoja Šimovića, te njegov dosadašnji učinkovit i
uspješan rad u nadzornim odborima trgovačkih društava, kao i mogućnost da svojim specijalističkim znanjima
pruži značajan doprinos radu Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., Centar za restrukturiranje i prodaju
Republike Hrvatske je, sukladno Statutu CROATIA osiguranja d.d. donio Izjavu o njegovom imenovanju za člana
Nadzornog odbora, i to za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 05. listopada 2022. godine, pod
uvjetom ishođenja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje funkcije za člana
Nadzornog odbora. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29.
srpnja 2022. donijela rješenje kojim je izdano odobrenje za dr.sc. Hrvoja Šimovića za obavljanje funkcije člana
Nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d.

