
Inzile har anskaffat medelfristigt
finansieringskapital om 45 MSEK
Elfordonsföretaget Inzile AB (publ) (“Inzile”) har idag avslutat processen med att ta in 45 MSEK i
medelfristig finansiering. Denna finansiering består dels av en kredit från huvudägaren eFashion
Championship och dels av ett brygglån från en extern part, båda på marknadsmässiga villkor.
Brygglånet kommer att vara tillgängligt den 23 november 2021, medan krediten kommer att vara
tillgänglig när Inzile så påkallar den.

Finansieringen kommer att användas för Inziles rörelsekapitalbehov under de kommande sex
månaderna. Således kommer Inziles affärsutveckling under denna period kunna fortsätta i högt tempo,
med fokus främst på produktutveckling och internationell expansion av försäljningen.

– Vi är mycket nöjda med denna finansieringslösning som gör att vi kan fortsätta vår snabba expansion
enligt vår nya strategi och ambitiösa planer, kommenterar Ragnar Åhgren, styrelseordförande för Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 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 kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 20 November 2021 kl. 21.30 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.

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

http://www.inzile.com/

