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RNB förvärvar e-handelsaktören Frontmen.com 

Retailkoncernen RNB satsar ytterligare på den digitala utvecklingen och förvärvar Frontmen.com. 
 
RNB lanserade för ett år sedan Man of a kind, en e-handelsdestination med fokus på exklusivt 
herrmode. Detta som en del av koncernens strategi att utveckla de digitala kanalerna. Nu förvärvas 
Frontmen som är en etablerad aktör inom herrmode på nätet i Sverige. Frontmen grundades 2008 av 
modeprofilen Oscar Arrsjö som tillsammans med Mats Ljungström, Erik Paulssons bolag Backahill och 
riskkapitalbolaget Wellstreet äger verksamheten genom Fashionisland Sverige AB. 
 

- Det här förvärvet passar vår strategi perfekt och stärker oss i vår satsning mot att bli den 
självklara destinationen för exklusivt herrmode på nätet. Frontmen är en pionjär inom 
herrmodesegmentet på nätet med ett komplett koncept vad gäller både ett starkt sortiment 
och ett inspirerande innehåll, säger Marcus Uggla, Chef för Man of a kind. 

 
Fashionisland Sverige AB säljer Frontmen i en inkråmsaffär. Köpeskillingen baseras delvis på den 
försäljning som genereras av förvärvet under de första 18 månaderna. Förvärvet konsolideras per 
den 1 november 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB  
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se 

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 07.20. 

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 butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret, samt i butiker på 
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB 
RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm. 
 

mailto:magnus.hakansson@rnb.se

	RNB förvärvar e-handelsaktören Frontmen.com

