
Inzile har erhållit order från Pinero
Group
Inzile har erhåll en order, till ett värde av 22 MSEK, från spanska Pinero Group avseende
utveckling och leverans av batterisystem. Ordern kommer att levereras under Q4 2021 och Q1
2022 till Karibien.

Inzile har fått en order, till ett värde av 22 MSEK, från det spanska hotell- & resort-företaget Pinero
Group (”Pinero”) avseende utveckling och leverans av batterisystem. Systemen kommer att levereras
under fjärde kvartalet 2021 och första kvartalet 2022 till Pineros dotterbolag Turiscar i Karibien.

– Vi är mycket nöjda med att komma in på nya spännande utomeuropeiska marknader genom vårt
samarbete med Pinero och deras dotterbolag Turiscar säger Klas Åhgren, tf VD för Inzile.

Pinero är en spansk koncern, sedan många år etablerad inom sektorerna hotell & resort, fastigheter och
byggindustri. Pinero erbjuder mer än 14 000 hotellrum i Dominikanska Republiken, Mexiko, Jamaica och
Spanien, inklusive bostadskomplex och golfbanor.

Turiscar ansvarar för leverans och förvaltning av transportfordon inom koncernen. Inzile har tecknat ett
avtal med Turiscar och företagen kommer att ha ett nära samarbete. Turiscar levererar inte bara till hotell
& resorts som kontrolleras av Pinero, utan servar även andra hotell & resorts i Karibien.

– Vi är glada att svenska Inzile kommer att förse oss med den senaste tekniken inom batterisystem för
vår nuvarande transportflotta vid våra hotell & resorts i Karibien, kommenterar Ricardo Moreno, VD för
Turiscar.

De totala marknaderna i Dominikanska Republiken, Mexiko och Jamaica består av mer än 1 600 hotell
med nästan 200 000 rum.

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 Pinero Group

Grupo Piñero är en spansk turistkoncern som till 100% ägs av grundarfamiljen. Gruppen grundades
1977 av Pablo Piñero och gruppen leds nu av Isabel García (president) och hennes tre döttrar Lydia,
Isabel och Encarna Piñero (VD och Executive Vice President sedan 2007) med syftet att skapa
spännande upplevelser. Med mer än 40 års historia bedriver den sin ledning på ett ansvarsfullt sätt för
att erbjuda den bästa upplevelsen till gäster och anställda och för att aktivt bidra till samhället som
helhet. Piñero har mer än 14 000 hotellrum i Dominikanska republiken, Mexiko, Jamaica och Spanien
inklusive bostadskomplex, golfbanor och researrangören Soltour.

För mer information, besök: https://www.grupo-pinero.com/en

http://www.inzile.com/

