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Nilsson ingår samarbete med Ferno Mobility i 
Norge
Bolaget har under våren fört dialog med Ferno Mobility i Norge avseende försäljning av ambulanser 
och begravningsbilar på den norska marknaden. Ett LOI är nu signerat med avsikten att ingå ett 
samarbetsavtal. Ferno Mobility är ett bolag som arbetar med specialombyggda fordon till den norska 
marknaden, som t. ex. civila polisbilar, sjuktransportfordon mm. Ferno Mobility kommer även att ställa 
ut Nilssons XC90 ambulans i Norge i slutet av augusti tillsammans med personal från Nilssons på den 
nationella ambulansmässan. Vi ser fram emot detta samarbete då Bolagen kompletterar varandra 
väl och att åter få möjligheten att bli leverantör på den norska ambulansmarknaden.
 
VD Fredrik Nilsson kommenterar
 
”Vi ser med detta en möjlighet att komma närmre den norska marknaden då Nilsson A/S har 
genomgått en organisationsförändring då vi idag saknar en lokal representant. Nilssons ser fram 
emot ett långt och givande samarbete tillsammans med Ferno Mobility och deras team.”

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD
E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se
Telefon: 0430 - 490 58

Kort om Nilsson Special Vehicles:

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar 
och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de 
största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då 
Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort 
fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att 
uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Tel: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se
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