Stockholm den 7 december 2018

Dr Sannas AB (publ) föreslår nytt namn
Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman den 17 januari
fattar beslut om nytt namn. Syftet med namnändringen är att framöver ytterligare kunna breda sin
verksamhet och öppna upp för nya affärsområden. Genom nytt namn vill Bolaget rikta
strålkastarljuset på kärnan i verksamheten, utveckling av naturliga och innovativa hälsoprodukter. Dr
Sannas varumärke och verksamhet kommer att fortlöpa som tidigare men det nya namnet kommer
öppna upp för ytterligare produkt- och affärsområden under nya varumärken. Det nya namnet som
presenteras på extra bolagsstämman den 17 januari avser bidra till att tydliggöra Bolagets långsiktiga
tillväxtstrategi.
-

Idén om ett namnbyte har växt fram successivt i styrelsearbetet under året och är ett naturligt
steg i vår utveckling som bolag. En av de många styrkorna vi har är vår kompetens inom
produktutveckling och genom nytt namn avser vi tydliggöra vår vision och långsiktiga
strategi samtidigt som det öppnar upp för att starta fler varumärken, själva eller tillsammans
med andra bolag. Vi har även under hösten fört dialog med potentiella förvärv som utvecklar
och tillverkar hälsoprodukter som kanske inte nödvändigtvis idag passar in i Dr Sannas
nuvarande verksamhet men långsiktigt är strategiska för vår tillväxt. Genom nytt namn
öppnar det upp för att vi framöver ytterligare kan bredda vår verksamhet och ge oss in i nya
affärsområden. Jag ser fram emot att de kommande månaderna presentera detta närmre.
Denna åtgärd syftar i huvudsak till att skapa ytterligare mervärde för våra kunder, anställda
och delägare, säger Daniel Ehdin, VD på Dr Sannas AB (publ)
Han fortsätter

-

Vi märker att hälsomedvetenheten ökar och detsamma gäller efterfrågan på högkvalitativa
hälsoprodukter. Vår vision är att bli en ledande aktör, på i första hand den Svenska och
därefter, på den internationella marknaden. Tillväxt kommer framgent att ske genom förvärv,
samarbeten, lansering av nya produkter och varumärken samt geografisk expansion. Ett nytt
namn kommer öppna upp nya möjligheter i Sverige men även internationellt, säger Daniel
Ehdin, VD på Dr Sannas AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40
Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste
ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en
fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr
Sannas Mentor.

