Pressmeddelande 2017-09-04

ny vd för nils oscar
I augusti tillträdde Mattias Davidsson som ny VD för Nils Oscar och tar över posten efter
Anna Sundberg, som fortsätter på Nils Oscar som delägare och styrelseordförande.
Mattias Davidsson, den svenska amerikanen, som hans kollegor kallar honom ibland, är född
i Stockholm, men har bott i USA i 20 år. Mattias har en bakgrund inom reklambyråbranschen,
men han har även arbetat med att starta ett mikrobryggeri, Ponysaurus Brewing, i North
Carolina.
Mattias har arbetat på Nils Oscar sedan
början av 2016, då främst med export,
marknadsföring
och
försäljning
till
dagligvaruhandeln.
– Det är en ära att få jobba med ett
varumärke som Nils Oscar. Jag måste
bli bättre på svenska språket men det är
en väldigt spännande tid just nu på den
svenska ölmarknaden och jag ser fram emot
att få lära mig mer och träffa flera svenska
bryggerier, säger Mattias Davidsson.
- Vi i styrelsen är väldigt glada för att få
ombord Mattias som VD!
Mattias bakgrund inom marknadsföring och
försäljning kombinerat med hans praktiska
bryggerierfarenhet gör honom väl rustad
att ta Nils Oscar vidare till nästa nivå, säger
Anna Sundberg.
Nils Oscar tackar Anna Sundberg för tiden som VD.
Nils Oscar har funnits sedan 1996 och startade på Kungsholmen i Stockholm. Bryggeriet finns
sedan 2006 i Nyköping. Nils Oscars fokus är att tillverka klassisk öl med modern stil till en bred
och kunnig publik, och på så sätt bidra till en mer smakrik vardag och en god dryckeskultur.
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NILS OSCAR FÖDDES 1865 OCH HANS SYN PÅ KVALITET, ÄRLIGHET OCH NYTÄNKANDE GENOMSYRAR ALLT VI GÖR ÄN IDAG - PRODUKTER I VÄRLDSKLASS.
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