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ELLWEE TECKNAR AVTAL MED
DISTRIBUTÖR I KANADA
ELLWEE AB (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) etablerar sig på den kanadensiska
marknaden och tecknar ett distributionsavtal med Canada Golf Card och
erhåller samtidigt sin första order från den kanadensiska distributören.
Den initiala ordern från Canada Golf Card är på 28 fordon av modell ELLWEE X Golf och ska
levereras under kvartal 1, 2021.
“Canada Golf Card is one of largest Golf marketing platforms in Canada. With over
30,000 golfers and over 750 golf courses in our network, we are very optimistic on
launching this to the golf market in Canada.
We believe, we are launching the best single rider option on the golf market and look
forward to the future product of ELLWEE. This first container shipment to Canada is
expected to be the first of many says VP Jeff Ivanochko of Canada Golf Card Ltd.”
”Det är väldigt roligt att ELLWEE har fått order från Kanada. För oss innebär det en
etablering i landet och vi hoppas vi får se fler ordrar från distributören löpande, säger
ELLWEE´s VD, Håkan Kjellqvist.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Kjellqvist
VD
Telefon: +46 520 528 910
Mobiltelefon: +46 709 909 966

Om oss
ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive
varumärket ELLWEE som grundades år 2015.
ELLWEE utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose
vehicle). Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated
communities, med ambition att i framtiden bredda marknadsgruppen.
ELLWEE har ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.
För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellwee.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 |
adviser@eminova.se
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Denna information är sådan information som ELLWEE AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-01-27 09:15 CET.
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