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Kollektionen består av 14 plagg innehållande t-shirts, windbreakers, joggers och bomberjackor. Plaggen har inspiration från tidigare Galantis-album
och visuella effekter från deras liveshow.

Partnerskapet sammanfaller med Galantis senaste hitlåt Faith med musikikonen Dolly Parton och Mr. Probz, och starten på turnén Church of
Galantis i februari. I början av 2020 kommer även Galantis att släppa sitt tredje album, Church.

"Det var riktigt kul att arbeta med Christian och Linus (Galantis). Vi tre samarbetade väldigt nära när vi utformade kollektionen med allt från
färgpaletter till tyger och design" Säger Joseph Janus, CEO, WeSC.

”Det är otroligt spännande att släppa en kollektion tillsammans med WeSC! Samarbetet är en idé som vi har utvecklat under flera år, och att utforma
denna kollektion med ett varumärke från vår hemstad Stockholm har varit fantastiskt roligt och inspirerande! Vi ville att alla 14 plagg ska spegla
Galantis energi, samtidigt som vi har lutat oss mot den unika streetwear- stilen som vi alltid har älskat med WeSC:s varumärke” Säger Galantis.

Capsule Collection kommer att visas på Liberty Fairs show i Las Vegas och kommer att släppas i butikerna augusti 2020. En exklusiv lansering
kommer att ske på Footaction i New York den 13 februari, där även Galantis kommer att närvara.

Registrera dig för mer information och chansen att vinna ett VIP-paket till Galantis show på Great Hall i Avant Gardner i Brooklyn, New York den
14 februari, samt hela Capsule kollektionen: smarturl.it/GALANTISxWESC

Om Galantis

Med en ny standard för låtskrivning inom genren dance är Galantis ett samarbetsprojekt mellan Christian Karlsson (alias Bloodshy, en tredjedel av
Miike Snow) och Linus Eklöw (alias Style of Eye). Deras debutalbum Pharmacy nådde en första plats på Billboard Dance Album Chart och singeln
Peanut Butter Jelly sålde guld, och Runaway (U & I) sålde platina. Deras andra album 2017 The Aviary (med bl.a. platinasäljande singeln No
Money) fick en topp 10-debut i 23 länder.

Duon släppte nyligen sin senaste singel Faith med Dolly Parton feat. Mr. Probz, från deras efterlängtade tredje album Church (som kommer senare i
år från Big Beat Records). Efter deras storskaliga debut på 2014 års Coachella Valley Music and Arts Festival steg duon snabbt, och blev en av
dansmusikens mest dynamiska och efterfrågade liveuppträdare med över 3 miljarder kumulativa strömmar över hela världen och hittills över 1 miljard
videovisningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, CEO +1 (212) 334 9372

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified
Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.


