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WeSC: Kapitalanskaffning genomförd 

"Jag är mycket nöjd med att vi har blivit klara med att tillföra bolaget det ytterligare 
rörelsekapital som vi bedömde som nödvändigt för att kunna finansiera den framtida 
verksamheten. Detta beror inte minst på att vi har haft ett stort stöd från våra 
huvudägare. Samtidigt som vi har arbetat med kapitalfrågan, har vi tagit fram och 
presenterat en ny strategi för den framtida verksamheten och även presenterat en 
första kollektion som bygger på den omarbetade produktstrategin. Kollektionen har 
under de senaste veckorna presenterats för våra distributörer samt på mässor i 
Europa och USA och har fått ett mycket bra mottagande. Bland annat så utnämnde 
Sportswear International, WeSCs damkollektion till ”Best Women’s Collection” under 
Bread & Butter mässan i Berlin. Vi hoppas att vi kommer att se resultatet av detta i de 
förorder för våren 2015, som vi nu arbetar med. 

Allt detta, i tillägg till att vi har genomfört omfattande besparingar, vad beträffar fasta 
kostnader, kombinerat med en översyn av produktion- och distributionsprocesser, gör 
att vi nu kan blicka framåt mot 2015 med betydande tillförsikt. Det innebär att vi 
fortfarande tror på lönsamhet för helåret 2015 och att vi redan under hösten ser 
förbättrat resultat som en följd av kostnadsbesparingarna. ", säger WeSCs VD Johan 
Heijbel. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50 

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och 
accessoarer inom segmentet premium streetwear 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 återförsäljare 
och 24 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSCs aktie handlas på First 
North och Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. 

 


