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NIMBUS GROUP OCH AXOPAR BOATS FÖRLÄNGER 
SÄLJSAMARBETE OCH UTREDER MÖJLIG FÖRDJUPNING
Nimbus Group AB (publ) och Axopar Boats Oy har ingått en överenskommelse som innebär att 
Nimbus Group fortsätter vara exklusiv återförsäljare av Axopar på den svenska marknaden samt 
fortsätter sälja båtar av varumärket Axopar via valda europeiska återförsäljarnätverk. Samtidigt 
undersöker parterna också möjligheterna att förstärka respektive varumärkens positioner genom ett 
fördjupat operativt och strategiskt samarbete. Parterna avser bland annat utvärdera ytterligare 
möjligheter för respektive återförsäljarnätverk att, där så är lämpligt, erbjuda båtar av varumärkena 
Nimbus och Axopar.

Nimbus Group AB och den finska båttillverkaren Axopar Boats Oy har haft ett samarbete sedan 2015 som 
inneburit att Nimbus Group haft exklusiv rätt att sälja Axopars båtar på den svenska marknaden men också 
erbjudit dem via valda europeiska återförsäljarnätverk. 

”Samarbetet mellan våra båda bolag ger tydliga fördelar för båda parter. Våra respektive varumärken 
kompletterar varandra väl och ett utökat samarbete skulle innebära att vi kan erbjuda våra kunder ett ännu större 
utbud av attraktiva båtmodeller”, säger , vd för Nimbus Group.Jan-Erik Lindström

”Genom ett närmare samarbete skulle Nordens två ledande båttillverkare, Axopar och Nimbus Group med en 
total försäljning på mer än 300 MEUR, gemensamt kunna erbjuda en mer attraktiv produktupplevelse baserat på 
respektive varumärken och därigenom kunna tilltala fler båtintresserade världen över”, konstaterar Axopars 
grundare  och bolagets vd,Jan-Erik Viitala

.Ari-Pekka Saarikangas

För mer information, vänligen kontakta: 
Jan-Erik Lindström, vd, Nimbus Group
E-mail: jan-erik.lindström@nimbus.se

Michael Bohm, Marknadsdirektör Nimbus Group. Telefon: +46 702 85 37 93
E-mail: michael.bohm@nimbus.se

Ari-Pekka Saarikangas, CEO, Axopar Boats
E-mail: ari-pekka.saarikangas@axopar.com

Christina Evans, CCO, Axopar Boats
E-mail:  Tel: +46 761 13 46 81christina.evans@axopar.com

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har 
flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena 
Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och 
de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 
anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.

Nimbus group är noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan februari 2021.
För mer information se www.nimbusgroup.se
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