
Måns Sjöstedt tar över som VD för Inzile
Styrelseledamoten Måns Sjöstedt tillträder omgående som VD för Inzile. Måns Sjöstedt har den senaste
tiden varit Inziles tillförordnade General Manager för Norden. Måns Sjöstedt har lång erfarenhet från
internationella affärer efter många år som VD i globala organisationer och som VD för ett svenskt noterat
bolag.

– Vi är mycket glada över att Måns Sjöstedt tar över som VD och vi tror att det, i den här fasen av Inziles
utveckling, är en fördel att han är baserad i Stockholm, kommenterar Håkan Örtenholm. Måns Sjöstedt
kommer att fortsätta fokusera sina satsningar på försäljning som ett tjänsteerbjudande för Inziles
internationella affärer, fortsätter Håkan Örtenholm.

– Det var med stor glädje och entusiasm som jag tackade ja till erbjudandet att gå från GM Nordic till VD
för Inzile, säger Måns Sjöstedt. Vårt erbjudande blir alltmer internationellt och jag tror att min tidigare
erfarenhet av utveckling av tjänster kommer att vara en fördel för Inzile, fortsätter Måns Sjöstedt.

För ytterligare information:

Håkan Örtenholm, Styrelseordförande Inzile, hakan.ortenholm@inzile.com, +46 72 296 94 63

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/

