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Swedencare tecknar licensavtal med Dr. Pol
Dr Jan Pol, den karismatiska och berömda veterinären och stjärnan i National Geographic WILD’s #1 
Reality-tv-serie "The Incredible Dr. Pol", har ingått ett licensavtal med Swedencare.

Avtalet innebär att Swedencares dotterbolag utvecklar en komplett portfölj av hund- och 
kattprodukter med Dr. Pols vägledning för att komplettera sin befintliga produktportfölj och välja 
kosttillskott vilka kommer marknadsföras och säljas under Dr. Pol’s varumärke.

I "The Incredible Dr. Pol" följer tittarna med Dr. Pol över landsbygden i Michigan där han outtröttligt tar 
hand om familjers hus- och lantdjur som behöver hans expertis och vänlighet. Nu sänds den 19e 
säsongen på Nat Geo WILD, serien fortsätter att slå tittarrekord för nätverket, och alla tidigare 
säsonger är tillgängliga i USA och internationellt på Disney Plus! 2021 är ett betydelsefullt år för Dr. 
Pol eftersom det markerar en speciell milstolpe, hans 50-årsjubileum inom veterinärmedicin.

Dr Pol är en sann tv-ikon och har presenterats i dussintals stora medier som USA Today, PEOPLE, 
Parade Magazine, TV Guide, AARP, New York Daily News, Los Angeles Times, Chicago Tribune och 
topp-tv-program inklusive The Doctors, Fox & Friends, Home & Family, ABC News, Adult Swim, Good 
Day LA, och många andra.

Bortsett från sitt enorma bidrag till djurhälsovården och veterinärsamhället i allmänhet, fortsätter Dr. 
Pol också att vara aktiv med sina lokala filantropiska organisationer 4-H och FFA (Future Farmers of 
America), ideella välgörenhetsorganisationer som hjälper till att utbilda unga vuxna hur man ska ta väl 
hand om djuren.

“I am very excited to partner with Swedencare. We share a passion for animal healthcare and the value 
of pet owner education. I look forward to developing a wide range of high-quality pet healthcare 
products with this talented team, and for this wonderful opportunity to help educate pet parents on how 
to care for their pet, the importance of preventative care, and at-home treatments." säger Dr. Pol.

“It’s a fantastic achievement to be picked by Dr. Pol and his team to develop a wide range of premium 
quality products from the whole Swedencare group for the Dr. Pol brand. I am convinced that this 
project will be a success and that the ultimate winners are all the pet parent-fans of Dr. Pol that will be 
offered the best products, selected by Dr. Pol and produced, marketed and sold by Swedencare in a 
wide range of channels all over the world!”, säger Håkan Lagerberg, CEO, Swedencare AB (publ).

Med tanke på bredden i licensavtalet med Dr. Pol, kommer produkterna att säljas i flera kanaler, 
såsom djurbutiker, gård/foder, veterinärsjukhus och online. Produkterna kommer också att 
presenteras på Dr. Pols sociala mediekanaler som har över 1 miljon följare över hela världen. 
Swedencares första prioritet är att lansera direkt i USA via direkt-till-konsument och online redan 
2021.
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För medierelaterade frågor för Dr. Pol kontakta:

Nancy Iannios, Ägare/publicist Core PR Group
Phone: +1 323 314 3535
Email: nancy@coreprgroup

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

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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