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Holden2, LLC byter namn till Pet MD Brands, LLC 
för att reflektera bolagets fokus och engagemang 
för husdjur
Holden2, ett ledande bolag inom veterinärrekommenderade djurhälsoprodukter, meddelande idag 
att det byter företagsnamn till Pet MD Brands. Namnbytet speglar företagets fokuserade 
engagemang för global djurhälsa och välmående genom ett brett produktutbud av kosttillskott, 
schampon, öronvård och dagliga djurtillbehör.

Ett av våra ledande varumärken, Pet MD® har varit ett välrenommerat varumärke I över två decennier 
och är inriktat på att förbättra husdjurs liv genom kvalitet och kostnadseffektiva veterinärsprodukter till 
alla husdjur och husdjursägare.” säger Ed Holden, VD Pet MD Brands.

"Det nya namnet — Pet MD Brands — är en del av ett varumärkesarbete för att förstärka hur “Pet MDs” 
namn och varumärke uppskattas av husdjursägare och veterinärer i hela USA och inför lanseringen i 
resten av världen vilken har börjat med Amazon UK." säger Håkan Lagerberg, CEO Swedencare

Pet MD Brands is ett dotterbolag till Swedencare med kontor i Odessa, Florida och Wilmette, Illinois. 
Med 16 anställda, marknadsför och säljer Pet MD® Brands produkter exklusivt på online-
plattformarna ,   and  .Amazon.com Chewy.com PetMDBrands.com

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com

http://amazon.com/
http://chewy.com/
http://petmdbrands.com/
http://www.swedencare.com
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Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis 
egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala 
marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. 
Bland varumärkerna kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, nutravet®, NutriScience, Pet MD®, 
Stratford®, VetWELL® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs 
från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det fjorton dotterbolag i sju länder samt 
bolagets produkter säljs på över 50 marknader. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett 
flertal år med hög lönsamhet.
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