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ELLWEE TECKNAR AVTAL MED 
DISTRIBUTÖR I FÖRENADE ARABEMIRATEN 
OCH SAUDIARABIEN
ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2,5-årigt distributionsavtal 
med Ventana LLC. Ventana LLC skall som distributör sälja ELLWEEs 
produktsortiment i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien viket är nya 
geografiska marknader för ELLWEE.

Distributören förpliktar sig inte till någon garanterad volym. Distributören har angett att 
avsikten är att lägga sin första order inom kort utan att ange sin avsikt på volym.

”Det är väldigt roligt att ELLWEE har skrivit ett distributörsavtal med Ventana LLC för 
förenade Arabemiraten och Saudiarabien som är en väletablerad distributör i segmentet 
på dessa marknader. För ELLWEE innebär det en etablering i de angivna länderna. Vi 
förväntar oss att distributören inom kort beställer 6-12 fordon som en första order för 
utvärdering inför fler beställningar säger ELLWEEs VD, Håkan Kjellqvist.”

“Vantana LLC are delighted to announce their partnership with Swedish electric vehicle 
company ELLWEE AB.  This is an exciting time for Vantana to introduce and promote the 
high quality Swedish vehicle to our customer based in both the UAE and Saudi Arabia 
says Ventana LLC´s GM Riyad Mustafa.”

Ventana LLC is a subsidiary of Tanseeq Investment Group – one of the largest landscape & 
golf-based groups offering a wide range of product solutions in UAE and GCC countries. 
Ventana LLC is the golf & landscape trading arm of the group.

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
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