
WeSC AB säkrar produktionsfinansiering för 

att accelerera tillväxten i Nordamerika 

Stockholm, Sweden, september 29 2017 

WeSC har säkrat produktionsfinansiering genom Rosenthal & Rosenthal avseende 

den Nordamerikanska marknaden. Detta för att kunna finansiera tillväxten i 

Nordamerika. 

”Då vi ser en tillväxt på uppemot 30% per säsong har vi via Rosenthal & Rosenthal 

säkrat produktionsfinansiering för den Nordamerikanska marknaden” –säger Joseph 

Janus, CEO för WeSC. 

Rosenthal & Rosenthal Inc. påbörjade sitt engagemang i WeSC America Inc. 2015 

genom att erbjuda finansiering genom fakturabelåning. De har sedan dess följt den 

positiva tillväxten i WeSC America Inc. trots det utmanande retailklimatet som råder i 

Nordamerika. 

Rosenthal Trade Capital som är en del av Rosenthal & Rosenthal Inc. kommer utöver 

fakturabelåningen att erbjuda en inköpsorderfinansiering på 2 Miljoner USD per 

säsong för att finansiera den ökande orderingången i WeSC America Inc. Paul 

Schuldiner, Head of Rosenthal Trade Capital säger ”vi har i dagsläget ett 

utomordentligt samarbete med WeSC America Inc. och ser fram emot att utveckla 

det ytterligare genom att finansiera den amerikanska delen av produktionen”. 

Rosenthal & Rosenthal Inc. (www.rosenthalinc.com) är ledande inom fakturabelåning 

och inköpsfinansiering med över 8 Miljarder USD i tillgångar. Rosenthal & Rosenthal 

Inc. har en bred kundportfölj inom ett flertal branscher såsom konfektion, möbler, 

teknologi, transport och fastigheter.  

Företaget grundades 1938 av Imre J. Rosenthal och leds nu av den andra och tredje 

generationen Rosenthal. Företaget är privatägt och dedikerade till att ge personlig 

och skräddarsydd service till företag inom ett flertal branscher. 

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. 14:50 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. 

http://www.rosenthalinc.com/

