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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, 
Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. 
RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se 

                                           
 

 

Ny VD för Polarn O. Pyret 
 
RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret har utsett Johan Munck som tillförordnad VD 
fr.o.m. den 7 februari 2020. Johan ersätter därmed Nanna Hedlund. Förändringen görs för att 
bolaget behöver en annan VD-profil för att ta sig an de finansiella utmaningarna som bolaget står 
inför. 
 
Johan har en gedigen och bred erfarenhet från några av världens ledande detaljhandelskedjor. Han 
har bl.a. haft ett flertal seniora roller inom svenska och europeiska detaljhandelsbolag såsom, 
Nordenchef för Esprit, försäljningsdirektör på Hunkemöller samt ett flertal tjänster inom både 
försäljning och inköp på H&M i Sverige, Belgien, Frankrike och Spanien.  
 
Michael Lemner, styrelseordförande Polarn O. Pyret, säger: ”Johans bakgrund, där han med 
framgång drivit stora retail-organisationer samt har mångårig erfarenhet från inköpsplanering och 
erfarenhet av att leda processen kring företagsförvärv, kommer att hjälpa Polarn O. Pyret att nå 
nästa steg i företagets utveckling.” 
 
Johan Munck, tillträdande tillförordnad VD för Polarn O. Pyret säger, ”Jag är mycket hedrad att få 
chansen att leda detta emblematiska varumärke i dessa utmanande tider. Tillsammans med teamet 
blir nu vår huvuduppgift att vända den negativa försäljningsutvecklingen, fortsätta exekveringen av 
strategin och samtidigt finna en ny, stark, ägare till Polarn O. Pyret.” 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Michael Lemner, Styrelseordförande Polarn O. Pyret. Tel: 073-707 57 57 

Kristian Lustin, Koncernchef RNB. Tel: 08-410 524 63, e-post: kristian.lustin@rnb.se 

 
Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/ 
Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/ 
 
 
Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 6 februari 2020 klockan 11:00 (CET). 
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