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Hedbergs	  Guld	  &	  Silver	  börjar	  köpa	  guld	  från	  konsument	  

Hedbergs	  Guld	  &	  Silver	  AB	  (helägt	  dotterbolag	  till	  Online	  Brands	  Nordic	  AB	  (publ))	  säljer	  
inte	  bara	  smycken,	  utan	  kunderna	  kan	  nu	  även	  lämna	  in	  sina	  gamla	  guldsmycken	  och	  byta	  
mot	  pengar.	  	  

Guldvärdet	  är	  högt	  och	  konsumenten	  får	  bra	  betalt	  för	  sina	  gamla	  guldsmycken.	  Guldet	  
smälts	  ner	  och	  kan	  användas	  vid	  tillverkning	  av	  nya	  smycken.	  Guldet	  värderas	  baserat	  på	  
guldhalt	  och	  vikt	  och	  kunden	  kan	  välja	  mellan	  att	  få	  betalt	  i	  pengar	  eller	  i	  form	  av	  ett	  
presentkort	  på	  nya	  smycken	  till	  130	  %	  av	  värdet.	  

-‐ Många	  har	  guldsmycken	  som	  de	  inte	  använder	  liggande	  hemma	  i	  byrålådan.	  Då	  är	  
det	  roligare	  att	  byta	  mot	  pengar	  eller	  mot	  smycken	  som	  man	  vill	  använda	  ofta.	  Detta	  
blir	  en	  bra	  affär	  för	  kunden	  i	  och	  med	  att	  guldpriset	  står	  så	  högt	  idag,	  säger	  Monika	  
Dagberg,	  VD	  på	  Hedbergs	  Guld	  &	  Silver.	  	  

Kunden	  beställer	  ett	  kostnadsfritt	  guldbytarpaket	  från	  Hedbergs	  Gulds	  webbutik,	  
www.hedbergsguld.se	  eller	  lämnar	  in	  guldet	  direkt	  i	  butiken	  i	  Dalsjöfors.	  	  

	  

	  

För mer information ring: 
Monika Dagberg, VD Hedbergs Guld & Silver AB och VD Online Brands Nordic AB (publ), 0706 16 24 00 

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)  
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och 

Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & 

Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin 

butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. 

Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både 

genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och 

bildverksamheten i Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands 

har sitt huvudkontor i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är 

Thenberg & Kinde Fondkommission. 


