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Oxe Marine AB (Publ) (”Företaget”) är en innovatör, en “game changer”. Vi drivs av ambitionen att 

omvandla utombordsmotorn; göra intryck på resan mot en mer hållbar och ekologiskt positiv havsmiljö. Vi 

tror på dynamiken i ett starkt samarbete med våra team och våra partners för att leverera produkter med 

enastående kraft, tillförlitlighet och uthållighet. Vi tror på att vara vågade och uthålliga i vår passion för 

perfektion, att ta individuellt ansvar och uppfylla förväntningarna från vår personal, samhälle, kunder, 

leverantörer och investerare.  

Vi har utvecklat vår vision, mission och kärnvärden, som godkändes av styrelsen. De är som följer: 

• Vision:  

• Global acceptans för OXE-framdrivningsdesign. 

• Mission: 

• Utforma och leverera marina framdrivningslösningar av hög kvalie. 

• Drastiskt minska avgasutsläppen i det marina utombordssegmentet. 

• Ge en överlägsen avkastning till våra kunder. 

• Bygga en lojal kundbas och allianser för att ytterligare stödja global användning av våra 

produkter. 

• Kärnvärden: 

• Innovation och excellens. 

• Leverera säkra, hållbara och pålitliga produkter och tjänster. 

• Rekrytera och behålla personal med hög kompetens. 

• Utveckla en arbetskultur som bygger på samarbete. 

• Öppenhet och rättvisa med alla våra intressenter 

 

Namnbyte och varumärke 

I enlighet med produktvarumärket och namnet har aktieägarna godkänt bolagets namnbyte från Cimco 

Marine AB till OXE Marine AB. Vi har också utvecklat en strapline i enlighet med densamma för att möta 

vår ambition att vara ett innovativt marinföretag. Varumärkedesignen och straplinen är: 

 

 

 

 

När det gäller vår produktlinje har vi OXE Diesel-linjen som sträcker sig från 125 hk till 300 hk. Vår unika 

framdrivningslösning matchar inte bara kraven på högt vridmoment genererat av dieselmotorer utan också 

av elmotorer. Företaget avser att vidareutveckla produktsortimentet att det inkludera en hybridvariant 

(förbränningsmotor med elmotor) samt en helelektrisk variant.  

Varumärkesträdet i vår produktportfölj (nuvarande och framtida) är som följer: 



  2 

 

Företaget har också ändrat sin webbdomän till www.oxemarine.com såväl som e-postadresser som 

använder det domännamnet. Dessutom har företagets symbol med Nasdaq First North ändrats till OXE. 

Certified Adviser  

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: 
tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se. 

For further information, please contact:  

Myron Mahendra, CEO, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82  
Anders Berg, Chairman, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55  

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre 
effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till 
stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. 
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