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ELLWEE TECKNAR AVTAL MED 
DISTRIBUTÖR FÖR DEN DANSKA 
MARKNADEN
ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal 
med Maskinmægler DK Aps i Danmark. Maskinmægler DK Aps skall som 
distributör sälja ELLWEE’s produktsortiment på den danska marknaden 
viket är en ny geografisk marknad för ELLWEE.

Distributören förpliktar sig inte till någon garanterad volym. Distributören har angett att 
avsikten är att lägga order på minst 20 fordon under 2021 och 40 fordon under 2022 vilket 
motsvarar ett försäljningsvärde på 1 respektive 2 miljoner SEK.

Maskinmægler DK Aps har under maj månad lagt sin första inköpsorder på 4 st ELLWEE  
Easy för leverans första veckan i juni 2021.

“I Think ELLWEE will help grow business potential for Danish Golf Courses. Not only will 
speed of Play increase - and thereby the possibility to grow number of green fees and 
Cart rentals. But the Golfer could also be more motivated to Play an extra round of Golf 
because of the timesaving per round. Or he could spend an hour more on the 19th#. It is a 
Win Win for both the Golf Club and the golfers.
On top of that the Cart has a very nice design, good driving skills and comfort of the 
highest Quality, says CEO Boye Thomsen Maskinmægler DK Aps ”

”Det är väldigt roligt att ELLWEE har fått en första order samt skrivit ett distributörsavtal 
med Maskinmægler DK Aps som är en väletablerad distributör i segmentet på den 
danska marknaden. För ELLWEE 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
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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

Bifogade filer

ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR FÖR DEN DANSKA MARKNADEN

http://www.ellwee.com
https://storage.mfn.se/563fd1d5-0542-456f-9d38-f4bacadb87dc/ellwee-tecknar-avtal-med-distributor-for-den-danska-marknaden.pdf

