
Elfordonsbolaget Inzile inleder internationell expansion – etablerar
säljbolag i Norge
Elfordonsbolaget Inzile inleder sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Norge för försäljning av Inziles första
produkt, den eldrivna lätta lastbilen Pro4. En säljare, specifikt inriktad på den norska marknaden, har rekryterats och förhandlingar pågår
rörande anställning av en chef för säljbolaget.

 - Det känns naturligt att vi inleder vår internationella expansion med vårt grannland Norge, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. Norge ligger
långt framme i nyttjandet av elfordon och vi har länge haft en stor efterfrågan på våra produkter där, fortsätter Ragnar Åhgren.

- Vår första kund och storägare Bring är baserad i Norge och ägs av norska Posten AS, konstaterar sälj- och marknadschef Klas Åhgren.
Vi följer alltså med Bring till deras hemmamarknad vilket känns som en bra bas att bygga på, fortsätter Klas Åhgren.

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:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, tel. 073-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, tel. 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 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
 


