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Purefun Group lanserar Activewear varumärket Mighty 
Solo.
Purefun Group AB (publ) presenterar det senaste tillskottet till sin e-handelsportfölj - activewear 
varumärket Mighty Solo, som nu lanseras på domänen MightySolo.com

”Det känns fantastiskt kul att äntligen vara live med MightySolo.com, vår nya e-handelssajt för 
träningskläder, en spännande ny produktvertikal för Purefun” säger Michael Ahlén, VD för Purefun 
Group.

Purefun Group är stolta över att presentera det senaste tillskottet till sin e-handelsportfölj - det 
innovativa activewear varumärket Mighty Solo. Varumärket som lanserades ursprungligen 2019 
förvärvades av Purefun Group under våren 2022. Bolaget kommer fortsätta utveckla varumärket till 
att bli ett erkänt och eftertraktat livsstilsvarumärke inom träningskläder för kvinnor.

Mighty Solo har genom åren genomfört en stor mängd influencersamarbeten och byggt upp en 
trogen kundbas med nöjda kunder. Varumärket har etablerat sig på sociala medier med 58 000 följare 
på Instagram och höga betyg på recensionssiter som Trustpilot och Google Reviews.

Idag går Mighty Solo officiellt live på vår nya e-handelsplattform med lanseringen av 2023 års 
vårkollektion.

Vi är övertygade om att Mighty Solo kommer att fortsätta att växa med Purefun och utvecklas 
tillsammans med våra kunder. Vi ser fram emot att få utveckla en bred portfölj av högkvalitativa 
produkter för en aktiv livsstil.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Koncernbolaget The Swede Company 
tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och 
mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-
Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.
purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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