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Ny CFO på Venue Retail Group 
 
Venue Retail Group har utsett Lars Ingman till ny CFO i bolaget. Han efterträder Staffan 
Gustafsson som efter mer än tio år i bolaget har valt att lämna sin roll som CFO för andra uppdrag 
utanför koncernen.  
 
Lars Ingman kommer närmast från en position som CFO på Cederroth. Han har över 20 års erfarenhet 
som CFO i olika bolag och branscher såsom Nordic Aero AB, CashGuard AB, FOREX Bank AB, 
Skyways Holding AB och Salénia AB. Lars Ingman är född 1960 och är civilekonom från Uppsala 
universitet.  
 
– Staffan Gustafsson har varit ett starkt stöd i arbetet med att vända bolagets utveckling och skapa en 
stabil plattform för lönsam tillväxt. Jag har förståelse för att han efter mer än tio år i Venue Retail Group 
väljer att anta nya utmaningar utanför bolaget. Samtidigt är jag glad över att välkomna Lars Ingman, 
med sin långa erfarenhet som affärsinriktad CFO både från bolag med konsumentprodukter och med 
butiksverksamhet, till hans efterträdare som CFO”, säger Susanne Börjesson VD för Venue Retail 
Group. 
 
Lars Ingman börjar sin tjänst den 28 april 2014. 
	  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Susanne Börjesson, VD, telefon 0701-90 11 53 
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44 
 
 
Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande måndagen den 28 april 2014 kl 08.00. 
 

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm 
  Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com 
 
 
Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. 
Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och 
genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de 
helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 


