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Grethe Wittenberg Meier blir ny leder i PRIVATmegleren AS 
 
Grethe Wittenberg Meier (47) er ansatt som administrerende direktør i Privatmegleren AS. 
Meier kommer fra stillingen som administrerende direktør i Terra Aktiv Eiendomsmegling AS. 
Hun har tidligere vært salgs- og markedsdirektør i B2Holding ASA, administrerende direktør i 
S.A.T.S. Norge AS samt hatt en rekke ledende stillinger i Narvesenkonsernet. Hun begynner i 
PRIVATmegleren 1. oktober. 

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben. PRIVATmegleren har hatt en svært god utvikling, og 
gründerne har virkelig lykkes med kjeden. Jeg er ydmyk i forhold til å skulle bygge videre på den 
gode plattformen de har lagt for kjeden. Samtidig gir det jo de beste forutsetninger for å lykkes i 
markedet fremover, sier Grethe Wittenberg Meier, nyutnevnt leder i PRIVATmegleren AS  

Norges tredje største eiendomsmegler 
Nordea Bank Norge ASA kjøpte i 2007 67 % av PRIVATmegleren og overtok i mars i år resterende 
33% i. Banken sikret seg med det en meget sterk tilstedeværelse innen eiendomsmegling. 
PRIVATmeglerens konsept og drift har vist seg meget vellykket.  Kjeden består av ca 450 ansatte 
fordelt på 64 kontorer over hele landet. Kjeden har hatt en sterk vekst på omkring 30 % pr år siden 
oppstarten i 2004. Privatmegleren er landets tredje største meglerkjede, med en markedsandel på ca 
9,2 %. I Oslo er PRIVATmegleren markedsleder.  
 
- Vi er fornøyde med måten kjeden har utviklet seg på, og ambisjonen er å fortsette den gode 
trenden. Derfor er vi svært tilfreds med å få Grethe med hennes solide bakgrunn med på laget. Hun 
er en dyktig leder som vil bidra med nye impulser og sikre et videre godt samarbeid med Nordea, sier 
konserndirektør i Nordea og styreleder i Privatmegleren AS Jon Brenden. 
 
 
 
For mer informasjon: 
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