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Ny administrerende direktør i Matas A/S
Bestyrelsen for Matas A/S har ansat Gregers Wedell-Wedellsborg som ny adm. direktør fra 1.
november 2017.
Efter 17 år som adm. direktør forlader Terje List den 31. oktober 2017 Matas A/S.
"Terje har været med til først at professionalisere en kæde af materialist ejede butikker, samlet kæden under
kapitalfondsejerskab og derefter stået for børsintroduktionen af Matas i 2013", siger bestyrelsesformand Lars Vinge
Frederiksen.
"Terje har med dygtighed og udpræget sans for godt købmandskab ført Matas frem til i dag at være den førende
danske detailhandelskæde indenfor Skønhed og Helse. Bestyrelsen har imidlertid vurderet, at tiden er rigtig til at få nye
øjne på Matas, og på hvordan virksomheden skal bringes til næste niveau. Vi vil gerne takke Terje for hans dybt
dedikerede og mangeårige indsats hos Matas, og vi ønsker ham alt det bedste i sin videre karriere.”
Som ny adm. direktør har bestyrelsen ansat Gregers Wedell-Wedellsborg. Gregers Wedell-Wedellsborg har en bred
detailhandelsbaggrund senest som koncerndirektør i COOP Danmark A/S, hvor han siden 2015 har haft driftsansvaret
for SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly og Irma med 30.000 medarbejdere og en samlet omsætning på over 30 mia.
kroner.
I perioden 2012 til 2014 var Gregers Wedell-Wedellsborg direktør for E-commerce og loyalitet hos COOP Danmark. Fra
2007 til 2012 var han direktør for digitale medier i TV2 Danmark A/S, og inden da var han seks år hos Berlingske
Media. Gregers Wedell-Wedellsborg er 45 år, kaptajn af reserven i Den Kongelige Livgarde, cand. scient. pol. fra
Københavns Universitet og Master in Public Administration fra Harvard.
Gregers Wedell-Wedellsborg har siddet i bestyrelsen i en lang række digitale iværksættervirksomheder, herunder
Downtown ApS og Momondo Norden A/S. Han er medlem af bestyrelserne i Gyldendal A/S og i AllUnite A/S og sidder
derudover i den danske regerings Disruptionråd.
"Med Gregers får vi både en erfaren detailhandler og en direktør, der har dyb indsigt i og erfaring med det digitale
univers, som vil præge vores samfund fremover. Derudover har Gregers stor erfaring med kundeklubber og
loyalitetsprogrammer, hvilket er vigtige elementer i Matas’ fundament. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at Gregers
har den rette profil til at løfte Matas til det næste niveau", siger bestyrelsesformand Lars Vinge Frederiksen.
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