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MQ har rekryterat Ola Wahlström som ny CFO för MQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola har en bred erfarenhet från fashion retail och haft flera olika roller inom området 
på Accenture, EY och senast Lindex. Senaste åren har han arbetat på Lindex som 
Group Business Controlling Manager och därefter som Ekonomichef för Lindex 
största säljbolag, Lindex Sverige AB. Han har även arbetat med Lindex 
digitaliseringsresa, både på en strategisk- och operativ nivå.  
 
Ola börjar den 1 november och arbetar tillsammans med Tony Siberg fram till den 19 
december då han officiellt tar över CFO rollen. 
 
”Jag ser fram emot att få börja på MQ, en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. 
MQ står inför en spännande utmaning med en stark plattform att bygga vidare på och 
det känns därför oerhört spännande att få komma in och bidra till både utveckling och 
resultat, i en bransch som utvecklas snabbt" säger Ola Wahlström.  
 
”Jag är glad över att välkomna Ola Wahlström som CFO på MQ. Hans bakgrund 
samt breda erfarenhet från branschen är en styrka som kommer betyda mycket för 
bolaget framåt. Det är också väldigt positivt att Ola kommer in i bolaget redan 1 
november vilket säkerställer en gedigen överlämning från nuvarande CFO, Tony 
Siberg” säger Ingvar Larsson, VD och Koncernchef. 
 
 
 
 
MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en 
mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan 
”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 175 butiker samt e-
handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

http://www.mq.se/

