
WeSC: Ny designtrio till WeSC!
WeSC är mycket glada över att presentera en förstärkning till företagets designteam; Natalia Altewai, Randa Saome och Mattias Sahlin.
Trion kommer att ha huvudansvar för WeSCs designspråk.

Mattias Sahlin, senast från surfmärket Encore, kommer ha huvudansvar för herrdesignen från vårkollektionen 2015 där han framförallt
fokuserar på att bygga ett starkare sortiment för hela varumärket. Mattias kommer fortsätta bygga i linje med det designspråk som varit
signifikant och styrkan i WeSCs herrlinje.

Damlinjen kommer från vintern 2014 att ta en helt ny form och riktning när Natalia Altewai och Randa Saome, från det svenska
modevarumärket ALTEWAISAOME, tar över designansvaret. Duon kommer att fokusera på en ny designstrategi som ska stärka WeSCs
position på modekartan.

Redan hösten 2014 släpps en limiterad minikollektion för WeSC damkollektion av Natalia Altewai och Randa Saome. Denna minikollektion,
Conspiracy by WeSC signerad Natalia Altewai & Randa Saome kommer att presenteras för svensk press nu i december och därefter
under nästa års modeveckor i Berlin, New York och London.

”Vi känner att WeSCs lekfulla formspråk i kombination med Natalia Altewai och Randa Saomes design där rena linjer, färgval, unika detaljer
och materialval kommer att passa väldigt bra för vår målgrupp. Detta i kombination med Mattias kunskap över sortimentet samt hans
expertis gällande skjortor och ytterplagg gör att jag ser mycket ljust på framtiden. Vi ser fram emot att implementera den nya attityden i
WeSCs design”, säger Johan Heijbel, tf VD i WeSC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 (0)8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 (0)8 545 01750

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet streetfashion på den internationella marknaden
under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom
2 600 återförsäljare och 26 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSCs aktie handlas på First North och Bolagets Certified Adviser är Remium
Nordic.


