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NIMBUS GROUP OCH BRANDT BÅT I SAMARBETE INOM
BÅTLEASING FÖR VARUMÄRKENA BELLA OCH FALCON
Nimbus Group AB (publ) har inlett ett samarbete med Brandt Båt AB som innebär att det blir möjligt
att privatleasa båtar av varumärkena BELLA och FALCON via Brandt Båt AB. BELLA och FALCON blir
därmed de första volymmärkena på den svenska båtmarknaden som erbjuds med den nya
finansieringsmodellen.
Samarbetet innebär att Brandt Båt redan idag börjar marknadsföra och sälja BELLA och FALCON inför nästa
säsong, både som kontantköp, båtfinans och privatleasing. Brandt båt kommer marknadsföra och sälja BELLA
och FALCON i området ”Fyrstad” (kommunerna Lysekil, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg i Västra Götalands
Län) och kommer ta emot kunder i sina anläggningar i Trestad Center och Fiskebäckskil.
Nimbus Group har en tydlig tillväxtstrategi som bland annat bygger på att kunna erbjuda ett brett och attraktivt
utbud av båtar på intressanta båtmarknader.
”Samarbetet med Brandt Båt AB innebär att vi får en större exponering mot kund samtidigt som det också
öppnar för en helt ny modell för båtköp. Att köpa båt är ett stort beslut och genom samarbetet med Brand Båt
kan vi erbjuda ännu fler kunder en möjlighet att förverkliga sina båtdrömmar”, säger Michael Bohm,
marknadsdirektör på Nimbus Group.
Brandtkoncernen är en familjeägd koncern i fjärde generationen med verksamhet på 18 orter i Västra Götaland.
Koncernens 27 anläggningar omsatte 2021 knappt 3,5 miljarder SEK. Samarbetet med Nimbus Group innebär en
breddning av sortimentet och en möjlighet att erbjuda kunderna ett större utbud av välkända, skandinaviska båtar.
”Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt sortiment med BELLA och FALCON, båda välkända
kvalitetsprodukter. För oss på Brandt Båt betyder samarbetet med Nimbus Group att vi kan tillgodose än fler
båtbehov med hjälp av produkter och erbjudanden anpassade för olika plånböcker”, säger Simon Ekbom, vd för
Brandt Båt AB.
För mer information, vänligen kontakta:
Michael Bohm, Marknadsdirektör Nimbus Group. Telefon: +46 702 85 37 93
E-mail: michael.bohm@nimbus.se
Simon Ekbom, VD Brandt Båt AB. Telefon: +46 521 26 53 23
E-mail: simon.ekbom@brandtbat.se
Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har
flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena
Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och
de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391
anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England. För mer information se www.
nimbusgroup.se
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