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Novi predsednik uprave Hypo banke mag. Matej Falato v 
 
S 1. januarjem 2016 je mag. Matej Falatov prevzel funkcijo predsednika uprave Hypo Alpe-
Adria-Bank d.d.. Dosedanji predsednik, dr. Heribert Fernau, bo svojo poslovno pot z novim 
letom nadaljeval zunaj Hypa. Poleg Falatova dvočlansko upravo sestavlja še Dejan 
Kaisersberger.  
 
Nadzorni svet Hypo banke se je na decembrski seji dosedanjemu predsedniku uprave, dr. 
Heribertu Fernau, zahvalil za njegovo uspešno opravljeno delo v času prestrukturiranja in mu 
zaželel še veliko poslovnih uspehov v prihodnosti. Hkrati je za novega predsednika uprave 
potrdil dosedanjega podpredsednika uprave, mag. Mateja Falatova. Falatov bo kot CEO, 
COO in CMO med drugim odgovoren za Poslovanje z občani ter malimi in srednje velikimi 
podjetji ter velikimi podjetji, Operacije, Notranje revizije, Pravne službe… Dosedanji član 
uprave, Dejan Kaisersberger, bo kot CFO in CRO odgovoren za Finance ter Upravljanje s 
tveganji. 

»Cilj naše banke, tako na lokalni, kot na ravni Skupine, je postati še učinkovitejša, hitrejša in 
predvsem usmerjena k strankam, k čemur že vodijo vse naše aktivnosti. Optimizacija našega 
poslovanja temelji na digitalizaciji bančništva in prve zametke modernega bančništva smo že 
uspešno izvedli v preteklem letu. Verjamem, da bomo v letošnjem letu še močnejši na poti k 
uresničitvi zadanih ciljev in dolgoročne uspešnosti«, je ob imenovanju dejal mag. Matej 
Falatov, novi predsednik uprave Hypo banke.  

Mag. Matej Falatov, po izobrazbi magister ekonomskih ved, ima 20 let izkušenj v bančništvu. 
Od leta 2007 zaseda različne vodstvene položaje v Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, zadnjih pet let 
v upravi. Nazadnje je bil kot podpredsednik uprave oziroma CMO odgovoren za učinkovito 
poslovanje naslednjih področij: Poslovanje s podjetji, Poslovanje z občani, Segmentno in 
produktno vodenje za občane, Zakladništvo, Prodajni kontroling ter Marketing in 
komuniciranje.  
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