
Begäran om kallelse till extra bolagsstämma
Begäran om kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter och
godkännande av förvärv av aktier i QEV Tech Holdings

Den 21 juni, 24 juni respektive den 5 augusti har Inzile AB (publ) (“Inzile”) tillkännagivit information
om det villkorade avtalet om förvärv av 80 procent av aktierna i QEV Tech Holdings (”QEV Holdings”).
Förvärvet omfattas bland annat av följande villkor:

• Godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma
• Godkännande av Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq”), med undantag eller inget

behov av ett uppköpserbjudande (OPA)

Den 17 augusti meddelade Inzile att Nasdaq inte behöver godkänna förvärvet.

Den 23 augusti meddelade Inzile att fyra styrelseledamöter avgick från styrelsen. Dagen efter
meddelades att 50,42 % av aktieägarna i Inzile har undertecknat en formell begäran om att styrelsen
utfärdar en kallelse till extra bolagsstämma enligt aktiebolagslagen.

Under de nuvarande omständigheterna, där företaget inte har en behörig styrelse, och efter samråd med
juridiska rådgivare och Bolagsverket angående den formella processen att utfärda en kallelse, har den
återstående styrelseledamoten, Ragnar Åhgren, lämnat in en formell begäran till Bolagsverket och bett
Bolagsverket utfärda kallelsen till den extra bolagsstämman. Dagordningen för mötet kommer att
omfatta följande ämnen:

• Val av styrelseledamöter
• Godkännande av förvärv av aktier i QEV Holdings
• Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Inzile planerar att publicera mer information om förvärvet före den extra bolagsstämman.

Om förvärvet

Vid den extra bolagsstämman kommer Inzile att föreslå att nya aktier emitteras för att det internationella
elmobilitetsföretaget eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”) ska kunna förvärva 63 procent av
aktierna i Inzile. eFC äger 100 procent av aktierna i QEV Holdings och Enrique Bañuelos de Castro äger
100 procent av aktierna i eFC. Enrique Bañuelos de Castro är en affärsman med omfattande
internationell erfarenhet, bland annat inom sektorn för elmobilitet och finans.

Syftet med förvärvet är att etablera ett ledande europeiskt nav för elfordon och att säkra nödvändiga
resurser för en global expansion. Syftet är också att ge Inzile tillgång till viktiga försäljningskanaler och
resurser för kapital.

Som tidigare meddelats den 28 juni har Inzile fått en villkorad order från eFC avseende 96 eldrivna sk.
hypercars (”eFC-bilar”). Det totala ordervärdet är 80 MEUR och Inzile kommer att ta hand om
projektledning av ordern, medan QEV Technologies kommer att ansvara för utveckling och produktion
av eFC-bilarna. QEV Holdings äger 19,64 procent av aktierna i QEV Technologies. Förvärvet och
beställningen resulterar i möjliga intäkter för Inzile och produktionen av eFC-bilar ska inledas inom 12
månader. QEV Technologies är ett ledande företag inom tävlingar för elbilar. QEV Technologies har



etablerat en solid teknikplattform. QEV Holdings och Inzile kommer att ha förmånlig tillgång till denna
plattform när de expanderar globalt. Förvärvet resulterar därför också i tillgång till specialkunskap och
expertis om produktion av unika elfordon.

Dessutom har QEV Holdings en enhet för produktion av elbilar för hotell- och resort-segmentet. Inom
detta affärsområde har QEV Holdings etablerat ett joint venture med en stor internationell hotellkedja för
att utveckla speciella elfordon för hotell och turistorter samt för att utveckla ömsesidiga
affärsmöjligheter i samband med turisttransporter. Som meddelades den 5 augusti är Inzile också en del
av detta utvecklingsprojekt, vilket stöds av FN:s världsturismorganisation (UNWTO).

Som meddelades den 5 augusti 2021 kommer ledningen av Inzile och dess verksamhet att förbli i
Sverige. Försäljningen inom den sammanslagna enheten kommer också att kanaliseras via Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare & styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89

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

Om QEV Technologies E-MOBILITY WORLD

QEV Technologies är en global ledare inom integrerade lösningar för elektrisk mobilitet. QEV
Technologies är ett teknikföretag specialiserat på design och produktion av elfordon. Företaget är
innehavare av den exklusiva FIA-licensen för ERX-mästerskapet (rallycross) och ett EXTREME E-
mästerskapslag och har också deltagit i ledningen av Mahindra- och Kina-lagen i FIA Formula E,
världens första helelektriska serie för bil-racing. Med sin kumulativa erfarenhet och sitt kunnande syftar
den till att revolutionera marknaden för elbilar.

https://www.qevtech.com/

Om Group eFashion Championship PTE. LTD

eFC ägs av en av grundarna av ABB Formula E Championship, Enrique Bañuelos de Castro, som ger
tillgång till intressenter på elmobilitetsmarknaden. EFashion Championship (eFC) är en serie med
elektriska hyperbilar som samarbetar med världens mest kända lyxmodemärken. Mästerskapet syftar till
att fokusera på den ökade medvetenheten mot hållbarhet, i samarbete med de mest inflytelserika
varumärkena och individerna. eFC

http://www.inzile.com/
https://www.qevtech.com/

