
 

 

RNB Retail and Brands investerar i Hyber, e-handelsbolaget som tagit 
delningsekonomin till barnkläder 

RNB köper via Retailers Lab 10% av e-handelsbolaget Hyber, plattformen där 
föräldrar kan abonnera på utvalda barnprodukter. I samband med detta, kommer 
Hyber från och med idag att börja erbjuda ytterplagg för uthyrning från RNBs 
dotterbolag Polarn O. Pyret. 
 

För RNB är detta en intressant investering finansiellt, men också ett steg i vårt hållbarhetsarbete, 
säger RNB’s VD Magnus Håkansson.  
 
Hyber är den första investeringen som sker via Retailers Lab AB, ett samägt företag mellan RNB och 
Wellstreet, som ska utveckla bolag primärt inom digitala tjänster, med potential att förändra 
framtidens retail.  
 
Vi ser fram emot samarbetet med Hyber då Polarn O. Pyrets högkvalitativa plagg passar denna typ av 
verksamhet väl med vårt mål om tre barn i varje plagg. Plaggens livslängd har alltid varit en central 
fråga för oss och i och med samarbetet med Hyber får vi nu möjligheten att förlänga livet på 
ytterligare fler plagg, säger Nanna Hedlund VD på Polarn O. Pyret och styrelseledamot i Retailers 
Lab. 
 
Att få in RNB som ägare gör att vi kan ta bolaget till en helt ny nivå med den kraft, kompetens och 
erfarenhet de tillför. Nu lanserar vi Polarn O. Pyret på Hyber, vilket stärker vårt erbjudande för 
svenska familjer och bidrar till att vi tar en ledande marknadsposition, säger Douglas Heidergren VD 
på Hyber. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Nanna Hedlund, VD, Polarn O. Pyret AB, 076-887 21 77, nanna.hedlund@polarnopyret.rnb.se 

Douglas Heidergren, VD, Hyber Group AB, 08-21 30 10, douglas@hyber.com 

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 09.00. 
 
 
RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, 
juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs 
genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Inom affärsområdet Departments & Stores drivs 
avdelningar på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270 butiker och e-
handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under 
symbolen RNBS. 

                                           

 

https://hyber.com/

