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BORIS MIKŠIĆ

čovjek za

bolju

Hrvatsku

"Potrebno je izgraditi društvo utemeljeno na socijalnoj
pravednosti, moralnim i etničkim vrijednostima i
duhovnim vrednotama."

Boris Mikšić rođen 11. listopada 1948. godine u Zagrebu.
Diplomirao je na strojarskom
fakultetu u Zagrebu 1973. godine i potom otišao u SAD.
Počevši kao inženjer za razvoj i
istraživanje napredovao je do
podpredsjednika za razvoj i istraživanje
u
Northern
Instrument Corporationu u
Minneapolisu, a 1977. godine
osnovao je vlastitu tvrtku
Cortec Corporation kojom
danas predsjedava.
Gradeći karijeru istodobno je

Ernst & Young ga je 2000. godine proglasio poduzetnikom
godine u saveznim državama
Minnesoti i Dakoti.
Biografiju "Američki san dečka
s Trešnjevke" objavio je 1994.
godine. Aktivno sudjeluje u
razvoju hrvatskog gospodarstva, a za osobite zasluge u
gospodarstvu
predsjednik
Franjo Tuđman odlikovao ga je
Redom Danice Hrvatske s
likom Blaža Lorkovića. Godine
1995. imenovan je počasnim

"Hrvatskoj trebaju novi ljudi, nove ideje, izgradnja
stabilne konkurentne privrede - OPĆI GOSPODARSKI
RAZVOJ."
na postdiplomskom studiju istraživanja rada na Sveučilištu
Minnesota, na odjelu za kemijski inženjering. Godine 1991.
završio je studij inženjeringa
proizvodnih
sustava
na
Sveučilištu St. Thomas u St.
Paulu, Minnesota. Posjeduje
20 patenata u Sjedinjenim
Američkim državama, Kanadi,
Europi, Francuskoj i Japanu.
Objavio
je
stotinjak
znanstvenih radova i koautor je
triju tehničkih knjiga.
Kao ugledan svjetski poslovni
čovjek predsjedao je brojnim
međunarodnim i znanstvenim
skupovima, te je član i dužnosnik brojnih stručnih društava.

"U Hrvatskoj trebamo zadržati
mlade ljude, vizionare, koji će
ostvariti veliki napredak
tehnologije."

generalnim konzulom Rep-ublike Hrvatske u Sjedinjenim
Američkim Državama.
Velik dio vremena Boris
posvećuje humanitarnom radu i
sudjelovanju
u
brojnim
događanjima vezanim za promoviranje Hrvatske u SAD-u i
svijetu. Godine 1997. dobio je
nagradu "Citizen at their best"
koju dodjeljuje Minnesota
National Guard savjesnim
građanima za aktivno pomaganje lokalnoj zajednici. Uz to,
dobitnik je i nagrade za životno
djelo američke udruge inženjera za zaštitu od korozije NACE
International.

"Svojim iskustvima mogu
pomoći Hrvatskoj da se
digne na razinu svjetske
tehnologije."
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