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ELLWEE TECKNAR AVTAL MED 
DISTRIBUTÖR I VIRGINIA, USA
ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal 
med Posh Inc, Virginia Beach VA, USA. Posh Inc skall som distributör sälja 
ELLWEE’s produktsortiment i Virginia och North Carolina. Båda delstaterna 
Virginia och North Carolina är nya geografiska marknader för ELLWEE.

Distributören förpliktar sig inte till någon garanterad volym. Distributören har angett att 
avsikten är att lägga order på minst 56 fordon vilket motsvarar ca 2,5 miljoner SEK med 
leverans under 2021. Posch Inc har under maj månad lagt sin första order på 12 st ELLWEE 
för leverans under maj 2021.

“I, Tim Paasch have been in the car business since 1984 and sold many cars over the 
years. I decided after selling my dealership 4 years ago to enter into a new realm in my 
life. So I looked into electric vehicles and decided this was my future so I 
researched electric vehicles and found a few that would work for me. ELLWEE stood out 
as a top vehicle for me for 2 reasons, 1 could I retail them and make some money, Yes and 
2 could I be the first golf course owner in the area with these cool vehicles,  Yes. So the 
journey has begun. I get my first shipment this week! Super excited!”

”Väldigt kul att Posh Inc valt oss som leverantör. Vi ser fram emot ett nära samarbete 
som stärker ELLWEE’s varumärke i USA genom närvaro i delstaterna Virginia och North 
Carolina”- 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
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