
WeSC skriver globalt licensavtal gällande skor
Nya licensavtal för WeSC avseende footwear.

Stockholm, Sverige, 24 januari 2018 

WeSC har ingått två nya licensavtal gällande skor med Avant Brand Partner. Det första avtalet avser licensrättigheter för Nordamerika,
Canada samt Mexiko och är tecknat med WeSC America Inc och det andra avtalet avser licensrättigheter för Europa, Asien samt Afrika och är
tecknat med WeSC AB.

Avant Brand Partner, med kontor i Stockholm och London har lång erfarenhet av affärsutveckling och förändringsmodeller som skapar
lönsamhet. Bakom bolaget finns bland annat Håkan Prising med 35 år som entreprenör och Magnus Senke med 30 års erfarenhet av
modeindustrin inom både skor och textil med internationellt starka varumärken såsom Diesel, Miss Sixty, J.Lindeberg och Converse.

Avant Brand Partner kommer att stå för produktutveckling, produktion, design och distribution av WeSC´s skor på den internationella
marknaden.

“Footwear är ett segment som försäljningsmässigt har varit framgångsrikt för WeSC och ett segment där vi har haft ett positivt momentum.
Samtidigt är kategorin mycket krävande produktionsmässigt med en produktionscykel som skiljer sig från övrig produktion inom WeSC.
Footwear kräver mycket resurser och fokus som WeSC nu med en slimmad organisation har svårt att leva upp till internt. Det innebär att både
tajmingen och kategorin är helt rätt för att utlicensiera och det känns både intressant och tryggt att göra det med en partner med så mycket
erfarenhet från industrin” – Marcus Hyltbring VD WeSC Sverige.

“Att få jobba med en licens för ett så starkt varumärke som WeSC är en stor möjlighet och vi ser fram emot att omedelbart starta detta
samarbete” - Magnus Senke Avant Brand Partner

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 24 januari 2018 kl. 08:30 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 och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 50 30 15
50.

 


