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INGVAR LARSSON NY VD FÖR MQ 

Ingvar Larsson har utnämnts till ny verkställande direktör och koncernchef för MQ-
koncernen. Han tillträder den 20 augusti 2018.  
 

- Jag är glad över rekryteringen av Ingvar Larsson som tar med sig gedigen 
erfarenhet och kunskap om modebranschen till MQ. Det är en person som med 
sin bakgrund och sitt ledarskap kan ta MQ-koncernen vidare till nästa nivå med 
de utmaningar och möjligheter som branschen erbjuder, säger Claes-Göran 
Sylvén, styrelsens ordförande. 

 
Ingvar Larsson har mångårig erfarenhet från modebranschen och har innehaft flera 
olika ledande roller, både i Sverige och internationellt. Han var tidigare VD och 
koncernchef för Lindex, ett uppdrag som han lämnade hösten 2017. Ingvar Larsson har 
även arbetat som landschef för både Lindex och dessförinnan för H&M.  
 

- Jag ser fram emot en spännande, rolig och utmanande resa tillsammans med 
hela teamet hos MQ-koncernen, allt för att ge dagens och morgondagens kund 
det bästa modeerbjudandet. Här finns en stark plattform med en unik ställning 
som Sveriges ledande varumärkeskedja, att bygga vidare på. Jag är övertygad 
om att det finns mycket potential och samtidigt många utvecklingsområden att ta 
tillvara på för att på bästa sätt möta kundens förväntningar och agera i den 
snabba omvandling som sker i detaljhandeln, säger Ingvar Larsson, tillträdande 
VD och koncernchef. 

 
 
Kontaktuppgifter: 
Claes-Göran Sylvén, styrelseordförande 
+46 708 54 99 64 
 
Ingvar Larsson, tillträdande VD och koncernchef 
+46 727 35 50 30 
 
 
 
Detta är sådan information som MQ Holding (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018, kl. 08.15 CET. 
 
 
 
 
 
 
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 174 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/

