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Magnus Larsson blir ny tillförordnad vd för Pricer 
 
Pricers styrelse har utsett Magnus Larsson till tillförordnad vd för Pricer AB. 
 
Magnus Larsson är Vice President Customer Operations på Pricer sedan 2019 och sitter i 
företagsledningen. Han efterträder Magnus Midgard som var tillförordnad vd och som i sin tur 
efterträdde Helena Holmgren som nyligen lämnade bolaget efter att ha lett det i närmare fem 
år.  
 
– Hela styrelsen och jag känner oss oerhört nöjda och trygga med att Magnus Larsson tar 
över rollen som tillförordnad vd. Magnus har varit på Pricer i tre år och har under den tiden 
framgångsrikt tagit fram och utvecklat Pricers tjänsteerbjudande och organisation för att 
serva våra kunder på alla marknader på samma höga nivå. Utöver sin roll som Vice 
President Customer Operations är han också Head of Region för Norden och Baltikum. Med 
ett mycket starkt engagemang och gedigen kompetens och kunskap om bolaget har han det 
som krävs för att leda en innovationsdriven internationell verksamhet på en växande 
marknad och driva lönsam tillväxt strategiskt och taktiskt. Vi vill samtidigt tacka Magnus 
Midgard för att han med kort varsel tog på sig rollen som tillförordnad vd under övergången, 
säger Knut Faremo, arbetande styrelseordförande för Pricer. 
 
– Jag är glad och stolt över att få ta över som tillförordnad vd för Pricer. Handeln världen över 
befinner sig i en spännande utveckling mot allt mer automation och digitalisering, och där 
spelar Pricers lösning en avgörande roll, både för butikseffektivisering och ökad försäljning, 
men även genom att skapa en bättre köpupplevelse. Pricer har gjort en enastående 
transformation, från hårdvaruleverantör till ett ledande techbolag inom smart retail, och 
därmed lagt grunden för en ny, framtidssäkrad affärsmodell. Utifrån den grunden, och med 
hjälp av alla våra fantastiska och engagerade medarbetare, ser jag fram emot att fortsätta 
arbetet med att utveckla verksamheten och att fortsatt vara en viktig del i våra kunders 
digitaliseringsarbete, säger Magnus Larsson, tillförordnad vd för Pricer. 
 
Magnus Larsson har en ingenjörsexamen från KTH och över 20 års erfarenhet från ledande 
befattningar, globalt, regionalt och lokalt, i internationella företag inom olika former av 
produkt- och tjänsteverksamhet, framför allt inom telekomindustrin i bolag som Nokia, 
Sonera och Edgeware. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Knut Faremo, arbetande styrelseordförande, +33 7 72 27 15 08 
Magnus Larsson, tf vd, +46 70 431 68 51 
info@pricer.com 

 
Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 13 februari 2022 kl. 16.00 CET.  
 
Om Pricer 
Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail 
med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer 
köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös 



   
 

kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och 
effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform 
som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer 
grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök 
www.pricer.com  

http://www.pricer.com/

