
Björn Borg lanserar ny kalsonglinje, Grand Slam � Designad med inspiration från Björn
Borgs tidiga karriär

Björn Borg återskapar det klassiska herrkonceptet och tar fram en helt ny
underklädeskollektion � Grand Slam. Kalsonglinjen som är i exklusiv bomull med raka linjer
kompletterar Björn Borgs färgglada och mönstrade underkläder. Kollektionen är ett enkelt
och stilrent alternativ med originalkänsla.

När märket Björn Borg för snart 20 år sedan lanserade sin första underklädeskollektion var
designen sportig och klassisk. Kalsonger och trosor i basfärger som vitt, svart och grått i skön
bomull, gjorde succé. Utvecklingen gick vidare och man byggde upp det färgglada, lekfulla och
mönstrade som Björn Borg i dag är mest känt för.

� Björn Borgs karriär som världstennisspelare innefattade inte bara sport utan även stil. Under
glansdagarna var Björn Borg betraktad som en stilikon världen över. Den nya kollektionen går i linje
med just det arvet, säger Rocky af Ekenstam Brennicke, PR− och eventansvarig på Björn Borg.

Kalsongerna finns i sex modeller i färgerna vitt, blått, rött och svart i sammanlagt åtta olika material.
Två modeller är tillverkade i eco−cotton.

� Kollektionen Grand Slam blir en lite exklusivare del i vårt underklädessortiment. Det gör att vi nu
kan erbjuda våra kunder ännu större valmöjlighet än tidigare, säger Anna Carin Modin, produktchef
på Björn Borg.

Namnet på kollektionen anspelar på det mest prestigefyllda priset inom tennis, Grand Slam. Björn
Borg vann 11 titlar i Grand Slam−turneringar under sin karriär men tog aldrig hem den eftertraktade
Grand Slam−bucklan. För att vinna det ultimata priset inom tennis krävs att man vinner de fyra
största internationella tävlingarna under ett och samma år.

Priset för underklädeslinjen Grand Slam ligger på mellan 199−299 kr. Kollektionen kommer att
finnas till försäljning från och med november i utvalda butiker i hela landet samt i Björn Borgs egna
butiker.

För mer information, vänligen kontakta
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR− och eventansvarig, Björn Borg
Telefon: +46(0)8−527 33 715
E−post: rocky.brennicke@bjornborg.com

Annette Hallberg, Jung
Telefon: +46(0)8−410 556 970
E−post: annette@jungrelations.com

Om Björn Borg Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem
produktområdena kläder och skor samt väskor,
glasögon och parfym. Björn Borg−produkter säljs på över tio marknader, varav Sverige och Holland
är de största. Björn Borg−koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till
konsumentförsäljning i egna konceptbutiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn
Borg−produkter 2007 uppgå till cirka 2,2 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens
nettoomsättning uppgick 2007 till 495 MSEK och antalet anställda var 79 vid årets slut. Björn Borg
är noterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm.

1


