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Proventus ny huvudägare i J. Lindeberg 
 
Efter en turbulent tid i J. Lindeberg går Proventus in som ny huvudägare tillsammans med Stefan 
Engström, som även blir ny verkställande direktör. 

 
• Nyemission om cirka 70 Mkr riktad till Proventus, som blir ny huvudägare 
• Stefan Engström ny verkställande direktör 
• Distributionsbolaget för Storbritannien, Tyskland och Italien blir helägt dotterbolag 
• Johan Lindeberg fristående Creative Director 

 
J. Lindeberg grundades 1996 och har utvecklats till ett modernt och välpositionerat varumärke med en 
omsättning om cirka 370 Mkr och global försäljning i detaljistledet om cirka 1 000 Mkr. Varumärket säljs i 
tio Flagship Stores i bland annat Stockholm, Köpenhamn, New York, Los Angeles och Tokyo och finns 
idag representerat i över 25 länder genom cirka 1 000 återförsäljare med närvaro på till exempel NK i 
Stockholm, Illum i Köpenhamn, Selfridges och Harvey Nichols i Storbritannien samt Saks och 
Bloomingdale’s i USA. 
 
Under senare år har bolaget lidit av svag lönsamhet, otydlig organisation och interna slitningar. Med 
Proventus som ny huvudägare genomförs nu en rad åtgärder för att fullt ut kunna bygga vidare på 
bolagets starka varumärke och medarbetare.  
 
Nytt kapital och renodlad koncern 
J. Lindeberg kommer att genomföra en nyemission som tillför bolaget cirka 70 Mkr och som riktas till 
Proventus, som tillsammans med Stefan Engström blir ny huvudägare i J. Lindeberg. Samtidigt förvärvas 
den tidigare fristående distributören för Storbritannien, Tyskland och Italien, som idag ägs av bland andra 
Johan och Marcella Lindeberg samt Jesper Parnevik. Dessa byter sitt ägande i det brittiska bolaget mot 
aktier i moderbolaget. Resultatet blir att J. Lindeberg AB fullt ut äger samtliga verksamheter inom 
produktutveckling och försäljning samt distributionsbolagen för Sverige, Danmark, Finland, 
Storbritannien, Tyskland, Italien och USA.  
 
Stefan Engström ny verkställande direktör 
Till ny verkställande direktör har Stefan Engström utsetts. Stefan var medgrundare till Peak Performance 
och har i olika roller varit verksam i detta bolag sedan 1986. Han tillträder befattningen idag. En ny 
styrelse kommer att utses med bland andra Daniel Sachs som ny ordförande, Greger Ericsson som 
representant för de tidigare huvudägarna och regissören Johan Renck.  
 
Johan Lindeberg fristående Creative Director  
Johan Lindeberg fortsätter som styrelseledamot i J. Lindeberg AB och får en ny roll som fristående 
Creative Director med bas i New York.  
 
Proventus är ett privatägt bolag som investerar i företag med stora förändringsbehov och aktivt bidrar till deras utveckling. Proventus 
tillhandahåller även expansions- och omstruktureringskapital till medelstora företag samt bedriver egen kapitalförvaltning. Våra projekt 
omfattar idag bland annat BRIO AB, o2 Produktion AB, Nordic Broadcasting Oy, Artek Oy och Tom Dixon. Vid sidan av 
investeringsverksamheten är Proventus engagerade i kulturinstitutionerna Magasin 3 Stockholm Konsthall och Judiska Teatern. 
Proventus grundades 1980 och ägs av Robert Weil. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Stefan Engström, verkställande direktör J. Lindeberg AB, telefon: 08-506 850 00 
Daniel Sachs, verkställande direktör Proventus, telefon: 08-723 31 83 


