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MQ stoppar inköp av plagg med angora 
 
MQ vidtar ytterligare åtgärder för att säkerställa att man inte medverkar till hanteringen inom 

pälsdjursindustrin i Kina, där det avslöjats att päls plockas från levande djur.  

Utöver den undersökning som redan har inletts av att samtliga leverantörer följer MQs 

djurrättspolicy, har MQ beslutat om ett omedelbart stopp för alla inköp av plagg som 

innehåller angoraull. Inga nya beställningar läggs inför kommande säsonger.  

”Den djurhantering som har avslöjats av djurrättsorganisationen Peta är oacceptabel. Vi vill 

vara helt säkra på att MQ inte på något sätt bidrar till pälsdjursindustri som bedrivs på det 

sättet. Därför stoppar vi alla inköp av varor med angoraull samtidigt som vi undersöker att 

våra leverantörer har följt ingångna avtal. Med stoppet vill vi medverka till att snabbt strypa 

efterfrågan på angoraull som framställs på det sätt som nu har avslöjats. Pälsdjursindustri 

som agerar på det sättet har inget existensberättigande”, säger MQs vd Christina Ståhl. 

MQ har i dag ett fåtal plagg i sortimentet som innehåller en mindre andel angoraull. Plaggen 

är producerade i Kina av leverantörer som MQ har avtal med. Enligt dessa avtal har 

leverantörerna åtagit sig att följa MQs djurrättspolicy och denna medger inte att päls rycks 

från levande djur. Samtliga leverantörer har kontaktats för att undersöka var och hur den 

angora som använts har framställts.  

”Att vara leverantör till MQ förpliktigar. Det som regleras i avtal ska följas. Visar det sig att 

någon av våra leverantörer inte har följt vår djurrättspolicy kommer vi att vidta åtgärder. Att vi 

nu stoppar alla inköp av plagg med angoraull görs för att tydligt skicka signalen om att denna 

form av pälsdjursindustri måste upphöra”, säger Christina Ståhl. 

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Christina Ståhl, VD och koncernchef, telefon 031-388 8010  
Peter Karlsson, Logistik & Sourcingchef, telefon 031-388 8038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken 
erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i 
dagsläget 122 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i 
Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer 
information se www.mq.se. 
 


