
Inzile erhåller uppföljningsorder från Tier Mobility
Inzile har erhållit en uppföljningsorder om 10 eldrivna lastbilar från elscooterföretaget Tier Mobility.

I juni levererade Inzile den första eldrivna lastbilen till Tier Mobility. Inzile och Tier hade dessförinnan tillsammans utvecklat en
specialdesignad lösning för att hantera Tiers elscootrar som står utplacerade runt om i ett flertal städer. Inzile kommer nu leverera 10
ellastbilar av modell Pro4 i en uppföljningsorder från Tier. Två av lastbilarna levereras i december 2020 och resterande åtta fordon
levereras under första kvartalet 2021.

Ellastbilen klarar att lasta cirka 100 utbytbara batterier, flytta scootrar som är felplacerade och hämta scootrar som behöver repareras. Allt
detta sker med ett och samma fordon, vilket markant ökar effektiviteten och minskar antalet körningar. Den nya lösningen har under hösten
testats av Tier i Uppsala och därefter utvärderats.  

 - Det är mycket tillfredsställande för oss att Tier Mobilitys tester och utvärdering av vår första ellastbil har fallit väl ut och att de nu läggar en
uppföljningsorder om 10 fordon, säger Klas Åhgren, sälj- och marknadschef för Inzile.

- Våra tester och utvärderingar av Inziles ellastbil i Uppsala har stärkt oss i vår uppfattning om att vi vill satsa på denna lösning i vår
verksamhet, kommenterar Lukas Samuelsson, Tiers General Manager i Sverige och Danmark. Utöver att minska utsläppen kopplade till
laddning minskar vi dessutom utsläpp från produktion, drift och transporter, fortsätter Lukas Samuelsson.

Om Inziles fordon fungerar fortsatt väl i Tiers verksamhet i Sverige så öppnar det upp för ytterligare marknader där elscooterföretaget är
aktivt.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska
arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks
fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, tel. 073-325 75 04

Lukas Samuelsson, GM Tier Mobility Sverige, lukas.samuelsson@tier.app, tel. 073-956 44 40

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart
samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och att snabba på klimatomställningen genom att bidra till
hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta
auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för
en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och
produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Om TIER Mobility

TIER Mobility är Europas ledande aktör inom mikromobilitet med målet: “Change mobility for good” (Sv: Förändra mobiliteten för gott).

Företaget är en drivande kraft bakom förändringen inom transportsektorn med siktet inställt på att reducera biltrafik i städerna genom att
tillhandahålla ett brett utbud av elektriska fordon.

Som en del av sitt engagemang för hållbarhet har företaget antagit Förenta Nationernas (FN) Globala mål för hållbar utveckling som sitt
ramverk och satt en tydlig agenda för reducera och kompensera för utsläpp i naturen. Som ett resultat av dessa åtgärder har TIER
Mobility varit klimatneutrala sedan januari 2020.

TIER Mobility bedriver verksamhet i 80+ städer i 9 länder. Företagets huvudkontor ligger i Berlin och sysselsätter runt 500 personer.
Företagets grundare är Lawrence Leuschner, Matthias Laug och Julian Blessin.

Företagets befintliga investerare är Mubadala Capital, Goodwater Capital, White Star Capital, Northzone, SoftBank samt många fler.
Dessutom finns det utvalda affärsänglar och enskilda investerare, såsom Formula 1-världsmästaren Nico Rosberg.

För mer information om TIER Mobility, vänligen besök www.tier.app.


