
Inzile engagerar Carnegie Investment Bank som finansiell
rådgivare
Inzile möter ett stort intresse för ellastbilen Pro4 och uppföljningsorder från Bring, Picsmart och Tier Mobility har nyligen erhållits. Inzile ser
därför goda möjligheter för tillväxt 2021. För att möjliggöra tillväxten och den fortsatta utvecklingen av fordon, utveckling av tjänster samt
ökning av produktionskapaciteten kommer bolaget behöva expansionskapital. Inzile har därför engagerat Carnegie Investment Bank som
finansiell rådgivare för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera olika strategiska initiativ.

Inziles ellastbil Pro4 har nu även godkänts enligt den senaste versionen av EMC*-regelverket. Kraven är omfattande och uppfyllandet av
dessa utgör en viktig del i arbetet mot EU-certifiering. Bolagets ambition är att EU-godkännandet och certifieringen ska vara på plats under
andra halvåret 2021. Som ett första steg i den internationella expansionen planerar Inzile etablering av säljbolag i Danmark och Norge
under första kvartalet 2021, vilket inte kräver EU-certifiering.

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. 

* EMC = elektromagnetisk kompatibilitet

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzle.com, 073-356 89 89

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

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 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


