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Lars Nykvist utsedd till ny VD i Kvdbil 

Lars Nykvist har utsetts till ny VD i Kvdbil, Sveriges största oberoende nätbaserade 
marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Lars kommer närmast från rollen 
som VD för Outnorth AB och tillträder som VD i Kvdbil idag den 20 november. 
Torbjörn Wik lämnar efter 3 år som VD i bolaget. 
 
Lars Nykvist har lång erfarenhet från att leda verksamheter inom både B2B (Business to 
Business) och B2C (Business to consumer). Han kommer senast från rollen som VD för 
Outnorth AB, Nordens största e-handelsplats och återförsäljare av utrustning för 
utomhusaktiviteter. Lars var där verksam som VD fram till början av 2018 och hade då tagit 
bolaget från en omsättning om cirka 30 MSEK till cirka 430 MSEK med drygt 80 anställda 
och en marknadsledande position i sin nisch. 
 
”Kvdbil har under Torbjörns ledning de senaste tre åren genomfört stora förändringar, bland 
annat en genomgripande uppdatering av Kvdbils IT-plattform för att möjliggöra tillväxt på 
privatbilssidan där Kvdbil nu bytt till ett tydligare konsumentvarumärke. Strategin framåt har 
fokus på att öka konsumentaffären, stärka positionen inom företagsbilar samt utveckla 
Kvdbils tjänsteerbjudande, områden där Lars har lång erfarenhet. Vi ser fortsatt 
tillväxtpotential i Kvdbils affärsmodell och potential att kunna stärka marknadspositionen och 
jag ser fram emot att följa Lars och ledningens fortsatta arbete med detta”, säger Johan 
Rydmark, Director på Ratos och bolagsansvarig på Kvdbil. 
 
Kvdbil förvärvades 2010 av Ratos och är idag Sveriges största oberoende nätbaserade 
marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Antalet anställda uppgår till cirka 170 och 
omsättningen för rullande 12 månader per 30 september 2018 uppgick till 336 MSEK. 
 
 
För ytterligare information: 
Johan Rydmark, Director och bolagsansvarig Kvdbil, 08-700 17 00 
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50 
 
 
Kommande informationstillfällen från Ratos: 
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019 
Årsstämma 8 maj 2019 

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som 
aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande 
transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är 
Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 
medarbetare. 


