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ELLWEE SÄKRAR LÅNEFINANSIERING OM 
TOTALT 20 MSEK
ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har avtalat med Formue Nord 

Markedsneutral A/S om en lånefinansiering om totalt 20 MSEK i syfte att 

säkerställa Bolagets expansionsplaner under 2021. ELLWEE erhåller initialt 

en nettolikvid om 15 MSEK med möjlighet till ytterligare 5 MSEK. Den 

säkrade lånefinansieringen innebär att Bolaget inte är beroende av 

eventuell likvid från teckningsoptioner av serie TO1 med lösen under maj 

2021. Låneavtalet ingicks den 22 mars 2021 och löper fram till och med den 

17 december 2021. Lånet har upphandlats till marknadsmässiga villkor.

VD Håkan Kjellqvist kommenterar:
- Lånefinansieringen ger oss arbetsro och betyder att vi inte är beroende av 
expansionskapital från kommande optionslösen i maj. Nu kan vi fullt fokusera på att 
möta den ökade efterfrågan samt leverera över 500 fordon under 2021.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen

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

Denna information är sådan information som ELLWEE AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-22 07:50 CET.
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