
Inzile rekryterar ny VD - värvar toppnamn
från Scania
Inzile gör en topprekrytering från Scania och anställer Daniel Wedberg som VD. Daniel har
närmast varit strategi- och affärsutvecklingsdirektör och ingått i Scanias koncernledning.

Daniel Wedberg, strategi- och affärsutvecklingsdirektör och del av Scanias koncernledning, tillika VD
för Scania Growth Capital blir ny VD för elfordonsbolaget Inzile.

 - Vi är väldigt glada att vi lyckats rekrytera Daniel Wedberg till Inzile. Han kommer, utöver sin
ledarförmåga, tillföra Inzile såväl    gedigen kompetens inom automotive som erfarenhet från venture
capital från Scaniakoncernen, säger Johan Svärd, styrelseordförande i Inzile.

 - Inzile är ett fantastiskt bolag som är perfekt positionerat för framtiden inom hållbara stadstransporter.
Att få komma in i bolaget under denna spännande tid och kombinera medarbetarnas kunskap med mina
år från fordonsindustrin och startupvärlden är en unik möjlighet, kommenterar Daniel Wedberg.

Nuvarande VD och grundare Ragnar Åhgren kommer att kvarstå inom Inzile och arbeta med
affärsutveckling.

För ytterligare information:

Johan Svärd, styrelseordförande Inzile, johan.svard@inzile.com, tel. 070-497 97 32

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

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl.15:45 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar 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

http://www.inzile.com/

