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Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB
Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende 
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande 
styrelseledamöterna Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich samt nyval av 
Jens Høgsted. Till styrelseordförande föreslås omval av Heiner Olbrich. 

Jens Høgsted har arbetat som industriell rådgivare under många år och har gedigen erfarenhet av både strategiska och 
operativa frågor inom den digitaliserade konsumentindustrin. Han har tidigare varit VD for Danmarks största 
sporthandelskedja, Sportmaster, där han ledde utvecklingen av bolagets online-affär, samtidigt som han ledde 
utvecklingen av två andra bolag inom holdingbolaget Sport Nordic Groups portfölj (Unisport och Rezet Sneaker Store). 
Idag är Jens VD på hudvårdsbolaget Karmameju och han är även styrelseledamot i Imerco Group, Svendsen Sport, DAY ET 
och Pack Tech.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Veronica Sandman (utsedd av Martin Bjäringer), Mats H Nilsson (utsedd 
av sig själv), Fredrik Lövstedt (utsedd av sig själv) och Heiner Olbrich (styrelseordförande).

För vidare information, vänligen kontakta

Veronica Sandman, Valberedningens ordförande
Tel: 070 638 44 43
E-post: veronica.sandman1@gmail.com

Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder, sportkläder och väskor. Därtill 
erbjuds skor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal 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 uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2020 till cirka 1,5 miljarder kronor exkl. 
moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2020 till cirka 705 MSEK och medelantalet anställda 
var 192. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.
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