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A-Leasing A/S styrker sig til fremtiden  
 
Med udgangen af august måned har Martin Pedersen overtaget Jan List Christensens rolle som 
formand for bestyrelsen i A-Leasing og er samtidig indtrådt i ejerkredsen. I forbindelse med skiftet 
udtaler ejerkredsen samt Jan List Christensen: 
 
 
”Jeg er glad for, at denne mulighed for at købe mig ind som partner i A-Leasing, som virker som et 
meget velfungerende team, er opstået. 
 
Vi har samstemmende planer for de gode fremtidsmuligheder, der ligger foran os – nemlig at 
fortsætte en styret vækst hvor der hele tiden er fokus på vores gode økonomi. 
 
Med min mangeårige erfaring inden for autobranchen fra både ind- og udland ser jeg frem til som 
bestyrelsesformand at kunne være med til at præge denne spændende virksomhed.” 
 

Martin Pedersen 
 
”Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Jan List Christensen gennem årene, hvor Jan har 
haft en stor rolle for væksten af A-Leasing, og vi ønsker Jan alt det bedste fremover. 
 
Vi glæder os meget til at byde Martin Pedersen velkommen i ejerkredsen. Martin har et stort 
netværk og rigtig mange kompetencer, som vi kan trække på. I forbindelse med vores 
fremtidsplaner for en udvidelse af vores hovedsæde i Ans samt opførelse af nyt værksted er dette 
match lige i øjet for virksomhedens videre rejse.” 
 

Jesper Hyttel og Christian Jensen 
 
”Det har været en rigtig spændende rejse med A-Leasing, hvor det med et godt team er lykkedes 
at skabe en god og sund forretning. 
 
”Jeg er glad for, at det nu er Martin Pedersen, der overtager min del af foretagendet, idet A-
Leasing får en ejer med god indsigt, hvilket giver mulighed for yderligere sund vækst for A-Leasing. 
 
Jeg ønsker a-leasing god vind.” 
 

Jan List Christensen 
 
A-Leasing A/S har hovedsæde I Ans By i Midtjylland, samt afdeling i Odense.  
A-leasing beskæftiger sig med Leasing af biler i Premium segmentet, samt erhvervsbiler.  
Stor erfaring med import af biler og beskæftiger i dag 10 passionerede medarbejdere. 
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