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HENRIK BUNGE FÖRESLÅS SOM NY 
STYRELSELEDAMOT I ONLINE BRANDS
Online Brands Nordic AB (Nasdaq First North: OBAB) (”OBAB”) offentliggör idag att OBAB:
s större aktieägare har föreslagit att Henrik Bunge ska väljas in som ny styrelseledamot i 
OBAB.

OBAB står inför en spännande framtid. Som ett led i att bredda bolagets kompetens inom 
konsumentprodukter har bolagets större aktieägare föreslagit att en extra bolagsstämma väljer 
in Henrik Bunge som ny styrelseledamot i bolaget.
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 
Adidas group Area Nordic samt VP Sales and marketing på Hästens sängar. Henrik har vidare 
en juridisk kandidatexamen från Uppsala universitet samt studerat sales management vid 
Harvard.
”Det känns glädjande att stärka bolagets styrelse med Henriks långa erfarenhet och kompetens 
inom konsumentprodukter, tillväxtbolag och varumärkesbyggande. Det i kombination med den 
E-handelskompetens som sen tidigare finns i styrelsen kommer att gynna bolagets utveckling, 
säger David Rönnberg, Styrelseordförande Online Brands.
Kallelse till en extra bolagsstämma för beslut om inval av Henrik Bunge som ny 
styrelseledamot kommer inom kort att offentliggöras i separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Rönnberg, styrelseordförande, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)70 896 65 52

Om oss

Online Brands-koncernen 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. Aktien 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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