
Ny finansdirektør på plads på TV 2 
 
Peter Normann tiltræder pr. 1. april 2008    
 
 
TV 2|DANMARK A/S har ansat Peter Normann som ny finansdirektør. Han kommer fra en stilling som 
direktør i corporate finance i investeringsbanken SEB Enskilda og indtræder pr. 1. april i TV 2s 
direktion. 
 
Peter Normann har siden 2000 været ansat i SEB Enskilda i Danmark, og tv-mediet kender han bl.a. 
fra sin tid hos CANAL+, hvor han i 1996-97 var nordisk chef for forretningsudvikling. Desuden har 
Peter Normann været ledelseskonsulent ved konsulentfirmaet McKinsey & Co. 1990-1996 og 
finansdirektør for Maconomy 1998-99.  
 
- Jeg er meget glad for, at Peter Normann har sagt ja tak til jobbet som finansdirektør. Jeg mener, at 
han er den helt rigtige til at tage fat på de udfordringer, som venter forude for TV 2, siger TV 2s 
bestyrelsesformand, Lars Liebst. 
 
TV 2s adm. direktør supplerer: 
- Jeg er sikker på, at Peter Normann vil blive en gevinst for hele virksomheden, og jeg glæder mig 
over, at holdet i direktionen nu er sat, så vi for alvor kan smøge ærmerne op og komme i gang med at 
alle de spændende opgaver på TV 2, siger Merete Eldrup. 
 
Peter Normann har en bred erfaring indenfor strategisk og finansiel virksomhedsudvikling og har 
igennem sin karriere medvirket til at skabe betydelige resultater de steder, han har været tilknyttet. 
Samtidig har han stor erfaring i forbindelse med køb og salg af virksomheder bl.a. i mediebranchen.     
 
- TV 2 er i mine øjne en spændende forretning og en dynamisk medievirksomhed med store 
muligheder. Jeg glæder mig derfor meget til at tage hul på mit nye job, hvor min første prioritet bliver 
at sætte mig godt ind i sagerne og forhåbentligt bidrage til udviklingen af TV 2, siger Peter Normann. 
 
Privat er 40-årige Peter Normann gift og har tre børn. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
TV 2s adm. direktør, Merete Eldrup – 21 42 27 01    
For kontakt til TV 2s kommende finansdirektør, Peter Normann – ring til souschef i TV 
2|Kommunikation, Michael Fernel, på 30 100 103  


