
Inzile anpassar och fokuserar organisationen
Elfordonstillverkaren Inzile genomför en anpassning av organisationens storlek. Styrelse och ledning har gjort
bedömningen att en minskning av kostnaderna är nödvändig för att göra Inzile till ett lönsamt och framgångsrikt
tillväxtbolag. Organisationens storlek kommer att anpassas till den aktuella försäljningsnivån och omfattar såväl
bolagets ledning som övrig personal. Fackliga förhandlingar har inletts avseende kollektivanställda och tjänstemän.

 - Jag har nu haft möjlighet att sätta mig in i Inzile och analysera bolagets möjligheter. Vi har satt en ny säljstrategi
via återförsäljare och vi har övergått till kundorderstyrd produktion. Därutöver har vi skapat en konsoliderad
industriell ledningsstruktur respektive en kommersiell ledningsstruktur med försäljning, service och finansiering
som gör att vi kan erbjuda kunden hela lösningar, kommenterar Inziles VD Daniel Wedberg, som tillträdde den 1
juni 2021.

- Konsekvensen av ovanstående är en övertalighet som vi nu hanterar med varsel och fackliga förhandlingar,
fortsätter Daniel Wedberg.

- Inziles vision ligger fast. Den globala marknaden är snabbt växande och det är min övertygelse att vi med denna
anpassning mycket bättre kan leverera på vår säljstrategi samtidigt som vi håller i kostnadsbasen, vilket
sammantaget ger oss mycket goda möjligheter att lyckas på den globala marknaden, avslutar Daniel Wedberg.

Förändringarna i Inziles organisation genomförs omgående.

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, CEO, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 18 Augusti 2021, kl. 08.00 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, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

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

http://www.inzile.com/

