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Bojan Ivanc je univerzitetni diplomiran ekonomist, ki je diplomiral leta 2007 na Ekonomski
fakulteti pri guvernerju Banke Slovenije dr. Boštjanu Jazbecu. Naslov diplome je Kapitalski
trg Republike Srbske.
Tekom študija na EF je 1 leto opravljal izmenjavo v tujini na Ecole supérieure de Commerce
de Dijon (Burgundija) in si tam pridobil naziv Master in Business (MIB). Bil je tudi slovenski
udeleženec 36. simpozija v St. Gallenu z naslovom »Prihodnost evropske integracije«.
Aktivno govori 4 zahodne jezike za katere ima opravljene ustrezne licence pri nacionalnih
ustanovah držav, pristojnih za certificiranje.
Je nosilec licenc CFA (Chartered Financial Analyst) in CAIA (Chartered Alternative
Investment Analyst), ki sta mednarodno priznani in uveljavljeni med finančniki in
alternativnimi finančnimi profesionalci. Kot član upravnega odbora Združenja slovenskih
finančnih strokovnjakov od aprila 2012 skrbi za ugled in širitev licence CFA, predvsem pa za
promocijo etične kulture in profesionalnega odnosa do vlagateljev. Je član švicarskega
lokalnega združenja Swiss CFA. Svojo družbeno odgovornost krepi kot nosilec projekta CFA
Research Challenge, ki mladim študentom ekonomskih ved iz širše regije omogoča
pridobitev praktičnih znanj na področju vrednotenj in etike.
Svojo poklicno pot je pričel na BPH Ilirika, kjer je skrbel za individualno upravljanje portfeljev
strank in hišnih portfeljev v Kazahstanu in Makedoniji. Nadaljeval jo je v Abanki Vipa kot
analitik na področju vrednotenj delnic na trgih v razvoju. Kasneje ga je pot zanesla v KD
Banko, kjer se je kot analitik štiri leta in pol ukvarjal z vrednotenji slovenskih in tujih delnic ter
svetoval pri upravljanju naložb zavarovalnic. Aktivno je spremljaj 9 slovenskih in tujih
izdajateljev. V sistem dela je vpeljal sodobne modele vrednotenj, ter jih povezal z
Bloombergom in Excelom. Na Abanki Vipa je v Kontrolnem centru skrbel za vrednotenje
naložb, danih v zastavo ter poskrbel za postavitev sodobnega Pravilnika o vrednotenjih.
Na Gospodarski zbornici je zaposlen kot vodja analitske skupine od novembra 2013. Skrbi
za makroekonomske napovedi in sisteme finančnih računov gospodarskih družb. Vključuje
se v pomembnejše iniciative Zbornice, kjer je potrebna analitska podpora in so povezana z
ukrepi in vplivom na gospodarstvo.
Objavlja številne članke v Bančnem Vestniku, strokovni reviji za bančništvo ter v finančnih
sekcijah dnevnikov na temo ekonomije, finančnih trgov in mednarodnega bančništva.

