
OK Mobility Group investerar i Inzile
Spanska OK Mobility Group har förvärvat en initial andel i Inzile AB (publ) ("Inzile") om 535 868 aktier,
motsvarande 1% av bolaget. OK Mobility Group (www.okmobilitygroup.com) är dedikerad till
fordonsindustrin och tillhandahåller mobilitetslösningar genom varumärkena OK Rent-a-car och OK-cars.
Företaget är marknadsledande i Spanien och finns på de italienska, portugisiska, franska och tyska
marknaderna. OK Mobility Group har nått +350 MEUR i försäljning, +50 MEUR i EBITDA, +400
anställda och +2 miljoner användare i sin operativa verksamhet.

- OK Mobility Groups investering är en win-win eftersom den stärker Inziles aktieägarstruktur och gör att
OK Mobility Group kan bli en del av ett företag som är fokuserat på att främja elektrisk mobilitet,
försäkrar Håkan Örtenholm, styrelseordförande i Inzile.

- Vi investerar i Inzile, eftersom vi tror på detta företags framtida position som en av de globala ledarna
inom elektrisk mobilitet för specialfordon, särskilt inom turistsektorn, säger Othman Ktiri, VD och
grundare OK Mobility Group. Vi skulle också värdesätta ett framtida samarbete med Inzile inom detta
segment, tillägger Othman Ktiri

För ytterligare information:

Yago Mendez, CEO Inzile, yago.mendez@inzile.com, +46 490 199 99

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

Från den 1 mars 2022 kommer Inzile AB (publ) att kommunicera externt enbart på engelska.

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

http://www.inzile.com/

