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Pressmeddelande Stockholm den 2 juli 2013 
 

 

 

Hanna Graflund Sleyman ny vd för Departments & Stores 
 

Hanna Graflund Sleyman har utsetts till ny vd för Departments & Stores att efterträda Amelie 
Söderberg. 

Hanna Graflund Sleyman är född 1978 och utbildad civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm. Hanna innehar för närvarande positionen som sortimentschef på Polarn O. Pyret 
och rekryterades till Polarn O. Pyret 2009 som affärsutvecklingschef för att sedan övergå i 
rollen som produktionschef för RNB-koncernen. Mellan åren 2004 till 2009 arbetade Hanna 
på McKinsey som managementkonsult. Hanna Graflund Sleyman tillträder sin nya tjänst den 
1 januari 2014. 

- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Hanna till rollen som vd för Departments & Stores. 
Hennes gedigna kompetens och tidigare erfarenhet inom strategisk planering, 
affärsutveckling, produktion och sortiment i ledande befattningar blir en tillgång för 
Departments & Stores, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND 
BRANDS. 

”Departments & Stores är ett lönsamt och stabilt affärsområde inom RNB-koncernen med en 
spännande framtid. Att få arbeta med ett shoppingerbjudande i världsklass på Nordens 
ledande varuhus är en väldigt positiv och stimulerande utmaning. Jag ser mycket fram emot 
att, tillsammans med kollegorna inom Departments & Stores, fortsätta att vidareutveckla 
verksamheten”, säger Hanna Graflund Sleyman. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Håkansson, VD, RNB RETAIL AND BRANDS AB, 08-410 520 02, 0768-87 20 02, e-post: 

magnus.hakansson@rnb.se  

Hanna Graflund Sleyman, 0768-87 20 92, e-post: hanna.sleyman@rnb.se  
 
 
RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, 
juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i 
huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt 
i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet 
i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic. 
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