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ELLWEE TECKNAR AVTAL MED
DISTRIBUTÖR I KANSAS
ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal
med Prairie Trails Golf, LLC som skall som distributör sälja ELLWEE´s
produktsortiment i delstaten Kansas, USA viket är en ny delstat för ELLWEE.
Distributören har lagt order om 18 fordon och har angett att avsikten är att lägga sin andra
order under september.
”Det är väldigt roligt att ELLWEE har skrivit ett distributörsavtal med Prairie Trails Golf,
LLC . Vi stärker vår närvaro ytterligare i USA då vi nu även är representerade i Kansas och
ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Prairie Trails Golf, LLC. säger ELLWEEs VD,
Håkan Kjellqvist.”
““The ELLWEE´s have increased walk in customers just in a short amount of time. The
golfers enjoy the freedom of driving to their ball without having to wait on the other
person in the cart. It’s been great for speeding up play and less wear and tear on the
course, especially on rainy days says Troy Palmer CEO Prairie Trails Golf, LLC”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Kjellqvist
VD
Telefon: +46 520 528 910
Mobiltelefon: +46 709 909 966

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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