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Rickard Lyko tar över som VD i Lyko - Kenneth 

Bengtsson ny tilltänkt ordförande 

Rickard Lyko tar över som VD i Lyko Group AB (publ) och ersätter därmed nuvarande VD 

Joanna Hummel som lämnar bolaget. Vidare är Kenneth Bengtsson tilltänkt som ny 

styrelseordförande. 

Som ett led i bolagets ökade fokus på digitalisering och strategiska initiativ inom 

verksamhetssegmentet Online, tar Rickard Lyko över som VD i Lyko. Styrelsen ser fortsatt 

stor potential i den kraftigt växande online-affären, vilken Rickard ansvarat för med stor 

framgång i över ett årtionde.  

”Joanna har gjort ett fantastiskt arbete i samband med Lykos börsnotering under 2017 och 

på kort tid genomfört viktiga satsningar och förändringar. Nu har styrelsen gjort 

bedömningen att ett nytt ledarskap är det bästa för Lyko”, säger Rickard Lyko, VD för Lyko. 

Rickard Lyko kommer att kvarstå i styrelsen men ej som dess ordförande. Styrelsen kommer, 

på begäran av ägarna Lyko Holding AB och Bellbox Holding AB, att kalla till en extra 

bolagsstämma för att föreslå att Kenneth Bengtsson, 57 år, väljs in som ny 

styrelseordförande i Lyko. Kenneth var under 11 år vd och koncernchef för ICA och har även 

varit ordförande för Svenskt Näringsliv och Svensk Handel. Hans nuvarande uppdrag 

inkluderar, bland annat, ordförandeskap för styrelserna i Ahlsell, Clas Ohlson och 

Systembolaget och han är även ledamot i styrelsen för Synsam. Kenneth kommer att bidra 

till Lyko genom sin stora erfarenhet av ledarskap samt av att bygga framgångsrika 

organisationer.  

Gabriel Fitzgerald, styrelseledamot i Lyko, går in som bolagets styrelseordförande under en 

övergångsperiod. 

För mer information vänligen kontakta: 

Rickard Lyko, VD för Lyko 

Telefon: 0760 267 428 

Denna information är sådan som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 30 september, 2018 kl. 22.00 CET. 

 

Om Lyko  

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra 

branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste 



 

sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt 

bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no och Lyko.fi samt 39 butiker i 

Sverige och Norge, med tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 

personer. Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. 

Besök www.lyko.se för mer information. 


