
 

Odd Molly International AB (publ) 
 
PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 15 augusti 2008 

 
 
 
Odd Molly vinner Sveriges mest prestigefyllda designpris 
 
 
 
Odd Mollys designchef Karin Jimfelt-Ghatan har tilldelats Sveriges mest prestigefyllda 
designpris – Damernas Världs Designpris Guldknappen 2008. Priset delades ut vid en 
ceremoni på Cirkus i Stockholm under torsdagskvällen. 
 
En enad jury motiverade sitt beslut enligt följande: 
 
”Årets Guldknappenvinnare är mer än ett klädmärke. Det är ett begrepp, en egen tidlös stil. Ett bevis 
på att modesagor kan bli sanna. Vinnaren har omvandlat känslan av en lugn skön söndagsmorgon till 
succékläder älskade av kvinnor i alla åldrar. Hon har sopat mattan med konkurrenterna både nationellt 
och internationellt. Vi hyllar Karin Jimfelt-Ghatan för Odd Molly som givit den moderna folkloren ett nytt 
framgångsrikt ansikte.” 
 
Juryn bestod av Mona Johansson, chefredaktör Damernas Värld, Martina Bonnier, modechef 
Damernas Värld, Tom Hedqvist, rektor Beckmans Designhögskola, Salka Hallström Bornold, 
modejournalist och Karina Ericsson Wärn, modejournalist. 
 
– Damernas Världs Guldknappen är Sveriges mest erkända designpris, och kanske det största tecknet 
på bekräftelse en designer kan få i Sverige. Jag tror att priset – som får en alltmer internationell 
efterklang – inspirerar många kreatörer och designer. Självklart är jag jättestolt över utmärkelsen som 
jag delar med mina kollegor på Odd Molly, säger Karin Jimfelt-Ghatan, designchef på Odd Molly. 
 
 
För vidare information eller intervjuer kontakta: 
Jenny Annerhult, +46 70 742 2529, jenny@oddmolly.com 
 
Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under "press" 
 
Odd Molly är ett svenskt varumärke inom mode och design grundat mars 2002. Odd Mollys 
modeplagg säljs via drygt 1600 modebutiker och varuhus i 38 länder. Trots bolagets korta historia har 
man redan vunnit ett stort antal stora utmärkelser, däribland ”Årets Exportföretag 2006”, ”Årets 
Varumärke i detaljhandeln 2007”, ”Årets Stjärnskott vid entreprenörsgalan 2007”, ” Intnl Prêt-à-porter 
Award 2005”. Odd Molly är ett publikt bolag vars aktie är listad på First North och bolagets Certified 
Advisor är Swedbank. Födelse- och tillväxtstoryn kring Odd Molly har rönt stor svensk och 
internationell uppmärksamhet och sagan lär, detta till trots, knappt ha börjat. 
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