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Styrelsen och verksttillande direktoren fdr Ellwee AB avger foljande irsredovisning frir riikenskapsaret

2019-07-26 - 2019-12-31, vilket iir foretagets forsta verksamhetsi.r.

Arsredovisningen iir uppriittad i svenska kronor, SEK. Om inte annat siirskilt anges, redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foreg6ende ir.

F tirv altn i ng s b e rii ttel s e

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar, tillverkar och distribuerar frrhjuliga elfordon ftir bide inhemsk samt internationell

marknad.

Foretaget har sitt siite i Trollhtittan.

Viisentliga hfindelser under riikenskapsiret

Bolaget hade under riikenskaps&ret ingen operativ verksamhet'

Ftirviintad framtida utveckling samt vesentliga risker och os?ikerhetsfaktorer

Covid-19 p6verkar yefll5amheten pi flera stitt. Flera marknader begriinsar rorligheten for resande och

sociala sammankomster. Covid-19 har ocksi piverkat mingaforetag och organisationer viirlden over,

vilket 96r att k6pkraften tir ostiker for flera potentiella kunder och marknader. Covid-19 har pi vissa

marknader okat intresset f6r social distansering, vilket bolagets uppfattning okat intresse for ensistsiga

fordon i forhillande till flenitsiga fordon.

Vid signering av denna arsredovisning si hiller bolaget pi att utveckla ny modell av fordonet samt

mjukvara som kan mojliggora en ny affiirsmodell'

Fiiriindring av eget kaPital

Ellwee AB
Org.nr 559213-3739

Nybildning
Arets resultat
Belopp vid flrets utgflng

I (4)

Totalt

50 000
0

50 000

Aktie-

kapital

50 000

50 000

Arets

resultat

0

0

Ftirslag till vinstdisPosition
StyrelsJr foreslar att till forfogande stiende vinstmedel (kronor):

balanserad vinsVforlust

Nigon vinst eller forlust finns ej att disponera'

Foretagets resultat och stiillning i ovrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansriikning med noter

0
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Ellwee AB
Org.nr 559213-3739

Resultatriikning

Rtirelseresultat

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

2 (4)

Not 2019-07-26
-2019-12-3t

(6 mfln)

0

0

0

0

q
A1



Ellwee AB
Org.nr 559213-3739

Balansriikning

TILLGANGAR

O msiittnin gstillgfln gar

K or tfr is ti g a for drin g ar
Ovriga fordringar

Summa omsettningstill gingar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Summa eget kaPital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 (4)

Not 2019-12-31

50 000

50 000

50 000

50 m0

50 000
50 000

50 000

50 000

?
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Ellwee AB
Org.nr 559213-3739

4 (4)

Noter

Not L Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisnlrgen tir upi'rnttad i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning

och koncernredovisning (K3).

Not 2 Vlisentliga hiindelser efter riikenskapsirets slut
Bolaget har under juni och juli 2020 siikrat finansiering p& ca 23 miljoner SEK.

I juni 2020 ingick bolaget ett inkrimsavtal dfir det forvtirvades en verksamhet som innebar att bolaget kan

v idareutveckla, til lverka och leverera fyrhj uliga elfordon.

Under augusti 2020 siikrade bolaget finansiering pi ytterligare 25 miljoner SEK'

Resultat- och balansrtikningen kommer att foreltiggas pi irssttimma for faststtillelse.

Hakan Linnarsson

direktor

Schoeneck

Vir revisionsbertittel se har liimnats 2020 - O c\'23

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

(-t,.---r)
Nrklas Jonsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsber[ttelse

Till bolagsstdmman i Ellwee AB, org.nr 559213-3739

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av Arsredovisningen 16r Ellwee AB fdr rikenskapsdret 26 juli 2019 till 31 december 2019'

Enligt vdr uppfattning har arsredovisningen upprdttats i enlighet med drsredovisningslagen och ger en i alla

visenttiga avseenden ,atd;il; oiro ai, enwde n-eslinans'iefla stdllning per den 31 december 2019 och av dess

finansiella resultat tor arei-enrigiarsreoovisningslagen. Forvaltningsberateben dr lorenlig med drsredovisningens

ovriga delar.

Vi tilbryrker d6rl6r att bolagsstamman laststdller resultatrikningen och balansrakningen 16r Ellwee AB'

Grund for uttalanden

vi har utfort revisionen enligt lnternational standards on Auditing (lsA) och ood revisionssed i sverige' Vdrt

ansvar enligt dessa 
"trnJ"io"i 

o"skrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvir. vi dr oberoende i forhdllande till

Ellwee AB enligt god r"r[ot*"0 i-sverige och har i Ovrigt fullgprt vdrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav'

vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat 6r tillrdckliga och dndamalsenliga som grund f6r vara uttalanden'

Styrelsens och verkstal hnde d i rekttire ns ansva r

Det ir styrelsen och verkstillande direkt6ren som har ansvaret f6r att arsredovisningen upprittas och att den ger

en rdwisande bild enligt drsredovisningstagen. siyretsen ocn verkstdllande direktoren ansvarar iven f6r den

interna kontroll som de bed6mer dr n6dvdndig tOi'att uppratta en.irsredovisning som inte innehiller ndgra

vdientfiga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter eller misstag'

Vid upprdttandet av drsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstihde direktoren 16r be<l6mningen av

botagets f6rmdga att tortiitta verk-samheten. o" ipprvi"r, "ir 
sa 6r tillampligt, om lorhallanden som kan pdverka

f6rmagan att tonsetta r"G"rn"t"n och att rnra-rid'"'antrgandet om fo,rtsatadritt. Antagandet om fortsatt dritt

till6mpas dock inte o* ti,t"f""n *n verkstallande direkt6rln avser att likvidera bolaget' upph6ra med

verksamheten eller inte fiai nagot realistiskt alternativ till att g6ra nAgot av detta'

Revisorns ansvar

vdra mil ir att uppnd en rimlig grad av sikerhet om huruvida arsredovisninsen PT ltslhgl 
il]"-T.?ehaller nagra

v6senfliga felaktigheter, r"r" iig"d"* ryro1of G;hgh;Giellermissrag-, och att limna en revisionsberattelse

som innehAller vara uttalanden. Rimlig sikerhet arEn no6 grad av sikerhet, men ir ingen garanti tor att en

revision som utf6rs entigt ISA och god revisionsseO i Sve-ri{e ailtid kommer att upilacka en vdsentlig lelaktighet

om en sAdan finns. ferJftiln"i"ifin rppsta pa grund a;degentligheter-eller m6tag och anses vara vdsentliga

om de enskilt eller tillsammans rimligen ran torviniai pdverkia de 
-ekonomiska besluisom anvdndare fattar rned

grund i drsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vart ansvar t6r revisionen av drsredovisningen finns pA Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorir*rp"[t.n"n."elrevisorniansvat. b"nna beskriining ir en del av revisionsberdttelsen'

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirlattningar

Uttalanden

Utover var revision av arsredovisningen har vi 6ven utfort en revision av styrelsens och verkstallande direktorens

l6rvaltning 16r Eilwee na-tor rakenskipsaret zo iuiizoi-g tiil 31 december d019 samt av forslaget till dispositioner

betriffande bolagets vinst eller fOrlust'
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Vi ti sfyrker att bolagsstamman disponerar vinsten snligt ldrslagat i lorvaltningsbsranelsen och beviljar styrelsens

ledarnoter och verkstalande direktoren ansvarcf rihot 16r rakenskapserst

Grund ftir unalanden

Vi har utf6rt rsvisionen entigt god ravisionssed i Svsrige. Vert ansvar enligt denna bsskrivs narrxaro i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi 6r obir&nde i t6rha ande till Ell\'\'ee AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigl

lullgjorl vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tilrackliga och andamalsenliga som grund 16r vara uttalanden.

Styrelsens och verkstel lande di rckttirens ansvar

Dst ar styrslsen som har ansvarot t6r lorslagot till dispositionar bofrafiandg bolaggts vinst eller 16rlust..vid f6rslag

iirirtoJrii"g l"*f"ttar detta btand annat en-bed6mning av om utdelningsn er fdrsvarlig m€d hansyn till de krav

*, Oor"g&s ,e*iamhetsart, ornfattning och risksr stalbr pa slorleken av bolagets sgna kapital'

konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt.

Srvr6ls6n ansvarar 16r bolaoets orqanisation och l6rvaltningen av bolagels angelagenheter. Detta innelattar bland

an'nit att torttOpanOe bed6ria bolagets ekonomiska situation, och atl tillse atl bolagets organrsatron ar unormao

ia 
"ti 

OokOring"", .edelsfdrvahniigan och bolagots ekonomisl6 angelagenhotor i 6vrigt kontrolleras pa.ett

GIwSSr"d".itt. ben verkstdttandddirekt6ren sia sk6ta den l6pande f6rvaltningon enligt sly{elsens-riktlinier och

ili';i"g;r-;M;J annai vioia ae atgard6r som ar nodvandiga 16r att bolagets bokl6ring ska lullg6ras i

6r"ren"Jtarr"t"e ,"d lag och 16r au ;edelsl6rvaltningen ska sk6tas pa e11 betryggande satt.

Revisoms ansvar
Vart mal betraffande revisionen av f6rvallningsn, och darmed vArl uttalande om ansvarsfrihst' ar att inhamta

r€visionsbevis t6r att meo en nmrig giaJ-i, sixerrlet tunna bedoma om negon styrolsoledamot ollgr vsrks6llande

direktoren i nagot vasentligt avseendo:

. t6r6tagit nagon etgard 6ller gJort sig skyldig till nagon lorsummslse som kan foranl€da ersattningsskyldighet

mot bolaget

. pa nagot annat sat handlat istrid med akliebolagslagen, arsredovisningslagen sllor bolagsordningen

vad rnal b€traffande revisionen av forslaget trll dispositioner av bolagets vinst eller lorlust, och darrned vart

,[ri"noe ;, o"tt", ar att med nmfig g;a;iv sat eitret oeooma om t6rstaget er f6r6nligt med aktiebolagslagon.

Bimlio sakerhet ar en h6o qrad av sakerhet, men ingen garanti f6r att en revision som utfors onligt god

il;i;;;; ; s;""se atfiid iomnrer atr upplacka algerder efler tdrsumrnotser som kan loranleda

".att'"i"g;;rydddi*oi 
oor"g"t, 

"rlei 
ifiltt tOrU"! utt oi"positioner av bolagots vinst ellsr forlust inte ar l6renligt

med aktiebolagslagen-

En ytterligare b€skrivning av vart ansvar fOr rsvisionon av tdrvaltningen finns pa Hevisorsinspektionens-

*aibpf"ri, **,r.t"risorsinspettionen.se/rsvisornsansvar' Denna beskrivning ir en delav rsvisionsberatelsen'

Anmdrkning
Arsredovisningsn har inte upprattats i sadan tid att dst varit rnojligt att, onligl 7 kap. 10 S aktiebolagslagen, halh

aEstamma in;m sex manader elter dkenskapsarets utgang'

Stockholm den 23 september 2020

Ohrlings Pricswalerhousecoopsrs AB

(,},.-5)--
Nildas Jons€orr
Auktoriserad revisor
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