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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 ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen 
har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt beräknades 
försäljningen av Björn Borg-produkter 2008 uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning 
uppgick 2008 till 527 MSEK och antalet anställda var 88. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 7 
maj 2007. 

Björn Borg lanserar underklädeskollektion för barn 
– Björn Borg Kids i butik lagom till julhandeln  
 
1989 lanserades Björn Borgs första underklädeskollektion. 20 år senare lanserar företaget en 
underklädeslinje för barn. Björn Borg Kids kommer att finnas i butik från och med november i nio 
olika mönster för killar mellan 3-12 år.  
 
– Vi har länge sett en stor efterfrågan på underkläder för barn både i våra egna butiker och hos våra 
återförsäljare. Björn Borg Kids känns som ett självklart och efterlängtat komplement till våra vuxna 
underklädeskollektioner. På sikt kommer det även att finnas underkläder för unga tjejer, säger Malin 
Wåhlstedt, affärsområdeschef för underkläder på Björn Borg. 
 
Björn Borg Kids kommer att smyglanseras lagom till julhandeln och på Björn Borg tror man att ovanligt 
många unga kommer att önska sig mjuka paket av tomten. I vår kommer en mer komplett kollektion med 
fler mönster och modeller. 
 
– Alla underkläder har färgglada mönster och är förhoppningsvis både 
roliga att få och att ge bort. Underkläderna kommer även att finnas till 
försäljning i vår webbshop för de som inte bor nära någon butik, säger 
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR- och eventansvarig på Björn Borg. 
 
Priset för underkläderna ligger på 169 kr och finns till försäljning i 
utvalda butiker i hela landet, i Björn Borgs egna butiker samt Björn 
Borgs webbshop: http://www.bjornborg.com/en/Underwear-shop/ 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:   
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR- och eventansvarig, Björn Borg 
Telefon: 08-527 33 715    
E-post: rocky.brennicke@bjornborg.com 
 
För utlåning av underkläder och högupplösta bilder, vänligen kontakta: 
JUNG Showroom 
Billie Jansson 
Telefon: +46(0)8-410 556 61 
E-post: billie.jansson@jungrelations.com 
 


