
Safe at Sea AB (publ) signerar nytt samarbetsavtal med distributör i Montenegro

Montenegro blir nästa marknad för Safe at Sea AB (publ) att etablera sig på då ett samarbetsavtal med företaget EFEL Motors undertecknats.

Trots den förhållandevis korta kusten i Montenegro värnar man mycket om säkerheten till sjöss och även i deras sjöar och man satsar nu på att bygga upp
sin sjöräddningskapacitet, bl a. med hjälp av EU finasiering. Vi är därför mycket glada att kunna presentera vår nya distributör EFEL Motors i Podgorica,
Montenegro som är ett bolag med 120 anställda och som omsätter 14 MEUR per år. EFEL Motors produktportfölj innefattar bilar, motorcyklar och
båtar/marint och man har agenturen för bland annat följande märken i landet: Zodiac, Yamaha, Michelin, Toyota, Citroen och Lexus. Man har även
veksamhet i Serbien och i Albanien. 

"Det är med stor spänning vi ser fram emot att samarbeta med EFEL Motors för att ta vara på de möjligheter som visat sig på denna marknad sista
halvåret" säger Linda Ahl, VP Sales and Business Development Manager på Safe at Sea AB. 

I samband med att EFEL Motors blir distributör investerar man också i ett standard RescueRunner system för att framgångsrikt kunna marknadsföra och
demonstrera våra produkter på denna nya marknad.

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Augusti 2019.     
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Vice President / Sales & Business Development Manager                                          
Phone +46 (0)763 160470                         
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Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och
effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur
vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner,
FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.


