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Evenimente importante de raportat:  Lansarea primului model de masina full electric Skywell ET5 

Visual Fan SA, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW și deținătoarea brandului 
Allview, lansează astăzi primul model de mașină full electric – Skywell ET5, cu care își face debutul pe piața 
auto din România.  

Demararea acestei noi linii de business se va realiza prin deschiderea unei companii ce va avea ca obiect de 
activitate principal distribuția de mașini electrice – Visual EV S.R.L., al cărei capital este deținut în proporție 
de 95% de către Visual Fan S.A.. Diferența de 5% din capitalul companiei, este deținută de către o persoană 
fizică din cadrul companiei. Prin abordarea acestui nou proiect, Visual Fan preconizează o creștere a cifrei 
de afaceri la nivelul grupului, cu 10%, până la finalul anului 2022. Strategia pe termen lung vizează 
dezvoltarea portofoliului și adiția de noi modele, pentru a acoperi necesitățile pieţei de masă. 

Noua companie, Visual EV, distribuie pentru început modelul SUV Skywell ET5, cu o autonomie de 400 km 
mixt (WLTP), un spațiu interior extrem de generos și bine compartimentat, sistemul automat de asistență la 
conducere – L2.5, dar și numeroase opțiuni și elemente inovatoare incluse în varianta de bază ce aduc 
siguranță, dar și un plus de confort, menite să transforme condusul și simpla deplasare cu mașina într-o 
călătorie în viitor. 
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Skywell ET5 este disponibilă în 2 variante Premium și Luxury, iar clienții au la dispoziție opțiuni de 
personalizare a culorii caroseriei (Midnight Blue, Metallic Grey, Pearl White) și a designului interior (Fusion 
Design - Black Leather Seat, Grey interior sau Royal Design - Brown Leather Seat, Brown interior).  
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