
 
   

 
 

Stockholm den 4 september 2019 
 
Scandinavian Health Innovations startar nytt dotterbolag 

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI”) har efter sex månaders planering 
startat dotterbolaget Natural Shop Europe AB (”Natural Shop” eller ”Bolaget”). 
Bolaget har påbörjat byggandet av en ny teknisk plattform för försäljning av noga 
utvalda naturliga, ekologiska och hållbara produkter inom EU. Lansering förväntas ske 
under Q4 2019. 

SHI har startat och påbörjat verksamhet i det helägda dotterbolaget Natural Shop Europe AB. 
Bolaget har inlett samarbete med ett produktråd bestående av bl.a. en läkare, en immunolog, 
en hudterapeut mf.l som tillsammans väljer ut de produkter som Bolaget kommer att 
distribuera online. Efterfrågan på naturliga och ekologiska produkter ökar i Sverige och inom 
EU och avsikten är att endast erbjuda noga utvalda produkter till medvetna konsumenter. 
Försäljningen kommer att ske via naturalshop.se och senare via thenaturalshop.eu. 
Plattformen planeras att lanseras på den svenska marknaden under Q4 2019 och därefter på 
den europeiska marknaden under 2020. 

- Satsningen på Natural Shop är ytterligare ett steg i vår expansionsplan inom online 
growth. Vår målsättning är att Natural Shop ska hålla en snabb expansionstakt och på 
ett unikt sätt skapa mervärde för medvetna konsumenter i Sverige och fom. 2020 även 
utomlands. Satsningen kommer även bidra till synergieffekter och en snabbare 
tillväxttakt för våra övriga nuvarande och kommande dotterbolag. Jag och vårt team 
ser med spänning fram emot lanseringen under nästa kvartal, säger Daniel Ehdin, VD 
på Scandinavian Health Innovations. 

Natural Shop Europe AB är ett helägt dotterbolag till Scandinavian Health Innovations AB 
(publ) vars aktie handlas sedan februari 2018 på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI 
MTF. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40 
 
Kort om Scandinavian Health Innovations 
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. 
Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till 
medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i 
Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden 
AB, Natural Shop Europe AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, 
info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor. 


