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Förändringar i MTGs
ledningsgrupp
MTG har idag utsett Peter Nørrelund till Executive Vice President och
VD för MTG Sport samt Gabriel Catrina till Chief Strategy Officer.
Samtidigt lämnar Joseph Hundah sin tjänst som Executive Vice
President och VD for MTG Afrika.
Peter Nørrelund, med en bakgrund som chefredaktör inom det danska public servicebolaget DR, började på MTG 2003 och fick rollen som Head of Sport 2013. Peter
ansvarar för MTGs globala sportorganisation bestående av över 200 personer.
Verksamheten köper in sporträttigheter till MTGs samtliga digitala och linjära plattformar
inom ett flertal territorier, driver den tekniska utspelningen av alla MTGs sportkanaler och
producerar lokala program med loka kommentatorer för evenemang som Olympiska
Spelen, UEFA Champions League, English Premier League, Danska superligan, Formel
1, NHL och NFL.
Gabriel Catrina började på MTG 2013 som Head of Group Strategy och har arbetat nära
koncernens olika affärsområden. Tidigare arbetade Gabriel under 8 år som Head of the
Media, Communications and Technology Practice på managementkonsultbolaget Booz
& Company i norden, där han agerade rådgivare till ledande bolag globalt inom bland
annat strategi, innovation och verksamhetsutveckling. Gabriel har också varit CFO och
COO för det argentinska digitala utbildningsbolaget Educ.ar liksom VP of Business
Development (Europa och Latinamerika) för det USA-baserade
telekommjukvaruföretaget TCS.
Joseph Hundah började på MTG 2011 som VD för MTGs afrikanska verksamhet och har
varit EVP sedan november 2012. Nu tar EVP Jette Nygaard-Andersen över ansvaret för
verksamheten som består av fri-tv-kanalerna Viasat1 i Ghana och TV1 i Tanzania,
liksom Modern African Productions.

“Peter har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp en oöverträffad
portfölj av sportinnehåll för våra kanaler och plattformar runt om i världen.
Idag har MTG inte bara några av världens bästa sporträttigheter, utan också
ett mycket starkt lokalt redaktionellt innehåll. Det här steget vidare i
organisationen speglar att sport är en central del av vårt
konsumenterbjudande.
Gabriel har avsevärt förbättrat vårt strategiarbete och haft en avgörande roll i
vår strategiska omvandling. Hans nya roll reflekterar vikten av dedikerat
strategiskt tänkande och planering för MTGs framtid som ett ledande globalt
och digitalt underhållningsbolag.
Joseph lämnar företaget med våra varma tack för hans bidrag till
utvecklingen av vår afrikanska verksamhet, och jag önskar honom all lycka i
framtiden.”
Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef
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