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Jan Wallsin ny VD för Nelly  
Pressmeddelande, Stockholm, 16 december 2016 

 

Qliro Group AB (publ) har rekryterat Jan Wallsin som ny VD för dotterbolaget Nelly. Jan 

tillträder senast den 1 juli 2017. Han kommer närmast från rollen som Digital and Online 

development-ansvarig för H&M New Business Group och dessförinnan var han COO och Head 

of H&M Online Expansion. 

 

Jan Wallsin har lång erfarenhet av e-handel inom konsumentvaror och har haft en central roll i 

H&M:s online-etablering. Han kommer närmast från rollen som Digital and Online 

development-ansvarig för H&M New Business Group och dessförinnan var han COO och Head 

of H&M Online Expansion. Han har tidigare varit marknads- och områdeschef för Poståkeriet 

Sverige och officer inom den svenska försvarsmakten. Jan har en examen inom ekonomi från 

IHM Business School.  

 

”Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Jan Wallsin som ny vd för Nelly efter en 

omfattande och grundlig process. Jans breda erfarenhet av lönsam tillväxt inom e-handel och 

goda ledaregenskaper passar väl in i Nellys fortsatta utveckling”, kommenterar Marcus 

Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.   

 

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta: 

Marcus Lindqvist, VD och koncernchef  

Tfn: +46 (0)10 703 20 00 

 

Frågor från press, investerare och analytiker: 

Erik Löfgren, kommunikationschef                                                  

Tfn: +46 (0) 700 80 75 06 

E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com  

 

Om Qliro Group 

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat 

och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom 

konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, 

NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, 

Bodystore.com, Milebreaker.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och 

konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2015 genererade gruppen över 4,4 miljarder 

kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under 

kortnamnet ”QLRO”. 
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