
Inziles nya huvudägare presenteras
Med hänvisning till den genomförda transaktionen, som tillkännagavs den 12 oktober, är Ragnar Åhgren,
styrelseordförande i Inzile, glad över att välkomna eFashion Championship, med sin ägare Enrique
Banuelos, som ny huvudägare.

 - Som ägare till 100% av eFashion Championship uttrycker jag min uppriktiga tacksamhet till alla
aktieägare i Inzile - särskilt Inziles grundare Ragnar Åhgren och styrelseledamot Håkan Örtenholm (som
presenterade oss) - som enhälligt har stöttat skapandet av det NYA INZILE, liksom till den nuvarande
styrelsen och ledningsgruppen som har allt mitt stöd, så att de med totalt oberoende kan utveckla detta
företag till en global ledare inom lösningar för elektromobilitet, säger Enrique Banuelos. Vi kommer att
tillföra nya strategiska aktieägare som ger stöd och värde till Inzile genom att använda vårt globala
nätverk för att öppna marknader och skapa möjligheter, fortsätter Enrique Banuelos. Som huvudägare i
Inzile kommer jag att stödja strategin och viktiga beslut samt inspirera organisationen med filosofin från
mitt företag eFashion Championship, avslutar Enrique Banuelos.

 - Med förvärvet av 80% av QEV Tech Holdings S.L. kommer Inzile att ta ett stort steg närmare vår vision
att skapa ett fossilfritt samhälle med våra moderna transport- och servicelösningar, säger Ragnar
Åhgren, styrelseordförande i Inzile. Denna transaktion kommer att innebära ett otroligt uppsving för
Inzile som företag, fortsätter Ragnar Åhgren. Inzile kommer nu att införliva befintliga marknads- och
försäljningskanaler för nya segment som resort-fordon och sportbilar och Inzile kommer bli moderbolag
för försäljning och marknadsföring av elfordon, t ex. små bilar, last mile-fordon, bussar och specialfordon
som vår befintliga Pro4, avslutar Ragnar Åhgren

I november 2021 kommer Inzile presentera sin nya plan för 2022-2024 för samtliga aktieägare.

För ytterligare information:

Klas Åhgren, tf VD Inzile, klas.ahgren@inzile.com, 070 985 58 02

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

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.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

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

Om Group eFashion Championship PTE. LTD

http://www.inzile.com/


eFC ägs av grundaren av ABB Formula E Championship, Enrique Bañuelos de Castro, som ger tillgång
till intressenter på marknaden för elmobilitet. eFashion Championship (eFC) är en elhypercar racingserie
som samarbetar med världens mest kända lyxvarumärken. Mästerskapet syftar till att fokusera på det
ökade medvetandet mot hållbarhet, i samarbete med de mest inflytelserika varumärkena och
individerna. eFC ökar även attraktionen för elfordon hos s.k. high-net-worth individuals, vilket i sin tur
accelererar utvecklingen av elfordonsindustrin som helhet.


