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ONLINE BRANDS STÖRRE AKTIEÄGARE GÖR 
TILLÄGG TILL SITT FÖRSLAG INFÖR EXTRA 
BOLAGSSTÄMMA DEN 16 NOVEMBER 2021
Online Brands Nordic AB (publ) (”Online Brands” eller ”Bolaget”) har fått besked att 
Bolagets fyra största aktieägare, som representerar cirka 88 procent av aktierna och 
rösterna i Bolaget (”Bolagets större aktieägare”), önskar justera sitt förslag avseende val 
av styrelse till den extra bolagsstämman den 16 november 2021. Justeringen innebär att 
ytterligare en styrelseledamot föreslås till styrelsen.

Det ändrade förslaget från Bolagets större aktieägare föranleds av den riktade nyemissionen 
till Jofam och Adrigo Asset Mangement som offentliggjordes genom pressmeddelande den 4 
november 2021, varvid det föreslås att Carl Rydin, som är Investment Director på 
investmentbolaget Jofam, ska väljas in som ny styrelseledamot i Bolaget.

Bolagets större aktieägare föreslår därmed följande inför den extra bolagsstämman den 16 
november 2021:
Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 6)
Bolagets fyra största aktieägare, som representerar cirka 88 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Val av nya styrelseledamöter (punkt 8)
Bolagets fyra största aktieägare föreslår att Henrik Bunge och Carl Rydin utses till nya 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid sidan av de styrelseledamöter 
som valdes på den extra bolagsstämman den 19 juli 2021.
Henrik Bunge är född 1973 och har lång erfarenhet från ledande befattningar, där fokus har 
varit att utveckla starka varumärken med snabb och lönsam tillväxt. Henrik är sedan 2014 VD 
på Björn Borg AB och har dessförinnan varit VD på Peak Performance, Managing Director på 
Adidas group Area Nordic samt VP Sales and marketing på Hästens sängar. Henrik har vidare 
en juridisk kandidatexamen från Uppsala universitet samt har studerat sales management vid 
Harvard.
Carl Rydin är född 1985 och har lång erfarenhet inom finansiella områden som förvärv, strategi 
och investeringar. Carl är Investment Director på investmentbolaget Jofam och har 
dessförinnan varit portföljförvaltare på Origo Fonder. Carl har spenderat 12 år i New York som 
investeringsanalytiker på Lucerne Capital Management och inom M&A-teamet på 
investmentbanken Fredericks Michael & Co. Carl har en Bachelor of Business Administration 
från Dowling College samt studerat vid Columbia Business School i New York.
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Online Brands extra bolagsstämma kommer att hållas den 16 november 2021 utan fysisk 
närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövar sina rösträttigheter enbart 
genom poströstning. Förslaget om antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 
samt uppdaterat poströstningsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets 
webbplats. Redan avlagda poströster enligt det tidigare formuläret gäller fortsatt. Det är också 
möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst i stället för tidigare 
angiven poströst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB
+46 (0)708 96 65 52
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
2021-11-12 [13.00] CET.
Om Online Brands Nordic AB
Online Brands driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av 
mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen 
för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar 
under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Online Brands 
aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets 
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: info@mangold.se
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