
WeSC AB fortsätter att växa i Nordamerika och 
skriver lisensavtal för WeSC KIDS 
 

Stockholm, Sverige, September 29 2017 
 
Förorder för Spring/Summer i Nordamerika fortsätter att ha en positiv utveckling med 
en tillväxt i förorder på 25% jämfört med samma säsong 2017. Nordamerika står nu 
för den största delen av den totala omsättningen. Bra genomförsäljning hos några av 
våra bästa retail partners som Bloomingdales och Nordstroms står för en stor del av 
tillväxten I Nordamerika.  
 
WeSC lanserar en ny produktkategori – KIDS – för den Nordamerikanska marknaden 
och har ingått ett licensavtal med Tripple 5 som kommer stå för design, tillverkning 
och leverans. WeSC har också ingått avtal med en Kanadensisk distributör No 
Excess Inc – som har fått in sina första ordrar för Spring/Summer 2018.  
 
Europas förorderingång fortsätter att vara svag och anledningarna har framförallt 
varit vikande försäljning på specifika produktgrupper. Det har gjorts en förflyttning 
från distributör till agent på nya marknader för att i större utsträckning få direktkontakt 
med kunderna. I Storbritannien har vi startat samarbete med Top Man och i Norge 
med Match. Detta är två key accounts på den europeiska marknaden.  
 
WeSC har gjort ett förbättringsarbete på inköpssidan vilket har förbättrat marginalen 
för Spring/Summer 2018 jämfört med Fall/Winter 2017.  
 
WeSC utvärderar nu olika möjligheter för den fortsatta driften i Europa.  
 
“Vi har precis mottagit förorder för Spring/Summer 2018 och det är tydligt att vi måste 
göra radikala förändringar i Europa då försäljningen har varit svag i jämförelse med 
Nordamerika där försäljningen ökar.” 
 
Joseph Janus, CEO of WeSC   
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:    
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00   
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00    

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 
2017 kl. 14:45 CET. 

Kort om Bolaget 
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet 
premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket 
WeSC. WESCs aktie handlas på First North Premier och bolagets Certified Adviser 
är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50. 

 


