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MTG utser ny Koncernchef och VD samt Finanschef 
STOCKHOLM, 3 september 2020 — Modern Times Group MTG AB:s (publ.) 
(“MTG”) meddelar i dag att Maria Redin har utsetts till ny koncernchef och VD. Hon 
efterträder Jørgen Madsen Lindemann som i juli meddelade sin avgång men 
kvarstår som rådgivare till bolaget under sin uppsägningstid. Samtidigt meddelas 
att Lars Torstensson blir ny finanschef i MTG. Förändringarna äger rum med 
omedelbar verkan. 

Maria Redin kommer närmast från en roll som finanschef i MTG och har varit del av 
koncernledningen sedan 2015. Hon har varit en nyckelperson som rådgivare till bolagen 
i MTG:s båda investeringsvertikaler för esport och gaming genom sin representation i 
bolagens styrelser. Hon började arbeta i företaget 2004 och har sedan dess haft flera 
roller inom finans och ekonomistyrning. Maria Redin har även varit VD för spelbolaget 
Bet24, när MTG var ägare. 

David Chance, styrelseordförande för MTG kommenterar: ”Jag vill gratulera Maria 
Redin till utnämningen till ny koncernchef och VD för MTG. Under många år i bolaget 
har hon bevisat att hon är en stark och inspirerande chef och ledare. Hon är extremt 
insatt i bolagets affär och styrelsen fann henne vara en perfekt match till de högt 
uppsatta kraven för kandidater, trots övervägande också av externa kandidater. Maria 
är djupt respekterad av kollegorna i MTG:s portföljbolag och kommer i rollen att 
säkerställa kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Detta stärker MTG:s möjligheter 
att fortsätta utveckla och stärka affären inom gaming och esport.” 

Maria Redin kommenterar: ”Jag känner mig både ödmjuk och stolt när jag nu tar mig an 
denna nya roll, som innebär möjligheten att få leda MTG under en tid av både 
utmaningar och stora möjligheter. MTG har en lång historik av framgångsrik innovation 
och förnyelse. Vi har talangfulla medarbetare och portföljbolag i världsklass. 
Sammantaget har vi en unik position och bästa möjliga förutsättningar för att leva upp 
till vår mission – att bli den självklara globala ledaren inom esport och gaming,” 

MTG meddelar i dag även att Lars Torstensson efterträder Maria Redin som finanschef. 
Lars Torstensson är i dag kommunikationschef och chef för investerarrelationer. Han 
kommer att kombinera sin nya roll som finanschef med befintliga ansvarsområden. Lars 
Torstensson rekryterades till MTG 2019 och har haft ett antal lednings- och chefsroller 
inom bland annat Sweco AB och Tele2 AB. Han har bred erfarenhet av strategiarbete, 
affärsutveckling samt finansiell rapportering i en noterad bolagsmiljö. 

Maria Redin kommenterar: ”Det är avgörande att säkerställa en stark ledningsgrupp för 
MTG när vi nu fortsätter att utveckla våra två investeringsvertikaler inriktade på gaming 
och esport. I sin nya roll som finanschef kommer Lars fortsätta bidra stort med sin 
omfattande erfarenhet och genom sin djupgående förståelse för vår affär.” 

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB 
(publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 3 september 2020 kl. 14.00 CEST. 
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För mer information: 
Oliver Carrà, Public Relations Director 
Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com 
Nå oss: communications@mtg.com 
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr 
Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn 

*** 

Om MTG 
MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt 
investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige 
och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’). 


