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ELLWEE TECKNAR AVTAL MED 
DISTRIBUTÖR I SPANIEN
ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal 
med Instascooter SL för den spanska marknaden.

Distributören förpliktar sig inte till någon garanterad volym. Distributören har angett att 
avsikten är att lägga order på minst 100 fordon vilket motsvarar ca 5 miljoner SEK med 
leverans under 2021.

“InstaScooter SL is a leading company in E-mobility in Spain with focus on vehicle sharing. 
We know that with cooperation with ELLWEE we are launching the best electric QUAD 
option on the market and we look forward to the future product range of ELLWEE. Spain 
has more than 400 Golf courses and with a future street legal version of ELLWEE we see it 
as perfect QUAD for the Vehicle sharing in the Tourist sector.  Our expectation is to deliver 
more than 100 vehicles of the golf version 2021. With the street legal version, we expect 
much higher volumes for the Tourist sector. We expect to cut the CO2 footprint in Spain 
with ELLWEEs products” says Haakan Oertenholm CEO of InstaScooter SL.

”Väldigt kul att Instascooter SL valt oss som leverantör. Vi ser fram emot ett nära 
samarbete som stärker ELLWEE:s varumärke inom golf-, hotell- och turistnäringen i 
Spanien” säger ELLWEE:s VD, Håkan Kjellqvist.

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

http://www.ellwee.com
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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 2021-02-23 19:30 CET.
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