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Hemply Balance kliver in på den 
schweiziska apoteksmarknaden: tecknar 
avtal med Götz och Brands i Schweiz

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller "företaget") dotterbolag 
Glowing Pine B.V har tecknat avtal om att distribuera sina CBD -produkter på den 
schweiziska marknaden med den etablerade distributören Götz and Brands GmbH 
("Götz and Brands")

Götz och Brands är en etablerad distributör i Schweiz sedan fem år och driver många 

kosmetiska varumärken. Genom partnerskapet kommer Hemply Balance lansera sina 

CBD -produkter på den schweiziska apoteksmarknaden och på Götz and Brands egen e-

handel. Avtalet innebär en garanterad försäljningsvolym om 5000 EUR, samtidigt som 

intentionen är att samarbetet ska inbringa mer intäkter än garanterad försäljningsvolym.

Startdatum för samarbetet är i september.

Kommentarer:

”Jag har tidigare arbetat framgångsrikt med Götz och Brands tillsammans med andra 

varumärken. Av den anledningen är jag glad att vi kunde teckna detta avtal för Hemply 

Balance. Samarbetet innebär att vi kan växa och bygga ett hållbart företagande på den 

schweiziska marknaden ”, säger Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande på Hemply 

Balance.

”Vi är glada över att börja arbeta med det innovativa teamet bakom Hemply Balance. 

Med det exploderande intresset för CBD -produkter i kombination med Hemply 

Balance exklusiva varumärke och marknadsposition är jag säker på att det kommer bli 

en stor framgång i Schweiz ”, säger Serafin Götz, VD för Götz and Brands.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pingis Berg-Hadenius

Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 32 76 57

Email: hadenius@economista.se
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Om Hemply Balance

Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa 

hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål 

är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige 

och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com
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