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Berlin, den 19 oktober 2021 

 

Pontus Lindbom blir ny verkställande direktör för Mister 
Spex i Sverige, Norge och Finland 

 

Den 1 oktober 2021 blir Pontus Lindbom ny verkställande direktör för Nordic Eyewear AB i Stockholm, 

ett företag som är verksamt som ett skandinaviskt dotterbolag till Mister Spex SE på marknaderna i 

Sverige, Norge och Finland. Utöver sin roll som verkställande direktör kommer Pontus Lindbom också 

att ta över detaljhandelsområdet i de tre länderna och ansvara för Store P&L där. Han rapporterar till 

Carsten Hennig, Vice President International hos Mister Spex. 

Pontus Lindbom har många års internationell erfarenhet inom ledarroller i kundcentrerade flerkanaliga 

varumärken. Efter att under tio år ha arbetat för IKEA i Sverige, Japan och slutligen som Executive Vice 

President i Tyskland, har han senast arbetat som Executive Director Europe för Daniel Wellington AB.  

"Jag ser verkligen fram emot min nya utmaning, att fortsätta driva Mister Spex framgångar i Norden", 

säger Pontus Lindbom. "Med öppnandet av de två första butikerna i Sverige i april tog vi den 

framgångsrika Omnichannel-modellen från Tyskland till Skandinavien. Jag är säker på att 

kombinationen av online- och offline-erbjudanden kommer att vara framtidens optik och jag kan inte 

vänta med att fortsätta övertyga branschen och potentiella kunder om Mister Spex och dess tjänster." 

Dr. Mirko Caspar, styrelsen för Mister Spex, tillägger: "Med Pontus Lindbom har vi vunnit en expert som 

passar oss utmärkt, inte bara på grund av sin yrkeserfarenhet, utan också på grund av sin passion för 

kundorienterade Omnichannel- konsumentvarumärken. Sverige, Norge och Finland är mycket attraktiva 

marknader för Mister Spex, där vi växer starkt, samt ser mycket potential i. Vi är desto mer glada över 

att Pontus Lindbom kommer att göra vårt varumärke och vårt erbjudande ännu mer välkänt på plats." 

Pontus Lindholm efterträder Andreas Eriksson, som kommer att ta sig an nya uppgifter i början av 2022.  

 

 

 

Om Mister Spex: 

Företaget Mister Spex SE grundades 2007 (tillsammans med sina dotterbolag 'Mister Spex') och är ett flerfaldigt prisbelönt företag 

som har utvecklats till den ledande, digitalt drivna Omnichannel-optikern i Europa. Mister Spex var i framkant av 

branschförändringarna och har utvecklats från att vara en ren onlineaktör till en framgångsrik Omnichannel-optiker med fler än 5 

miljoner kunder, 10 onlinebutiker i hela Europa och fysiska butiker. Som Digital Native har teknik och innovation alltid varit en 

väsentlig del i företagets utveckling, från digitala 2D- och 3D-verktyg för ramanpassning till intelligenta sökfunktioner. Mister Spex 

fokuserar på att göra köpet av glasögon till en enkel, transparent och samtidigt rolig shoppingupplevelse för kunden – i en 

kombination av ett omfattande och varierat utbud av högkvalitativa produkter, omfattande optisk expertis och råd från kundservice, 

egna filialer och ett omfattande partnernätverk av optiker. 

  

Presskontakt:  

Katharina Berlet I Vice President Corporate Communications I Katharina.Berlet@misterspex.de 

Judith Schwarzer I Senior Corporate Communication Manager I Judith.Schwarzer@misterspex.de  
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