
Pinero Group investerar i Inzile
Spanska Pinerokoncernen har investerat i Inzile AB (publ) (Inzile), som strategisk aktieägare och
partner i kommersialiseringen av elfordon i Västindien.

Investeringen görs av Pineros dotterbolag Corporacion Patrimonial Pinero SL och Pineros CEO Encarna
Piñero blir ny medlem i Inziles Advisory Board.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Pinero Group och att få deras förtroende, vilket tydliggörs
genom beslutet att bli aktieägare i Inzile och medlem av vår Advisory Board, säger Håkan Örtenholm,
arbetande styrelseordförande för Inzile.

Pinero Hotel-koncernen har tillsammans med Inzile etablerat det gemensamma företaget Emos
Caribbean SL. Syftet är att kommersialisera elbilar för intern mobilitet på resorts, för transfer till
flygplatser, turistutflykter och integrerade mobilitetslösningar inom turistsektorn, för Västindien, Mexiko
och Brasilien, bland andra marknader.

– Vi är väldigt glada över vår allians med Inzile och vårt framtida gemensamma företag Emos,
kommenterar Ricardo Moreno, VD för Turiscar. Tillsammans omvandlar vi mobilitet till en hållbar
verksamhet genom att tillhandahålla lösningar till olika hotellföretag i Västindien, tillägger Ricardo
Moreno.

Pinero är en spansk koncern, sedan många år etablerad inom sektorerna hotel & resort, fastigheter och
byggverksamhet. Pinero erbjuder mer än 14000 hotellrum i Dominikanska republiken, Mexiko, Jamaica
och Spanien, inklusive bostadskomplex och golfbanor.

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

För ytterligare information:

Måns Sjöstedt, CEO Inzile, mans.sjostedt@inzile.com, +46 70 946 69 05

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/

