
Inzile och OK Mobility Group skapar
joint venture
Inzile och spanska OK Mobility Group skapar ett joint venture-bolag för kommersialisering av
elfordon (EV) för hyrbilssektorn i Europa.

Inzile och spanska OK Mobility Group har idag skapat ett joint venture-bolag för kommersialisering av
elbilar för den europeiska hyrbilssektorn. Inzile kommer att designa, homologera och producera
kompakta elbilar för leverans till denna sektor, med bistånd och erfarenhet från OK Mobility Group och
dess marknadsorganisation.

Mot bakgrund av att OK Mobility är en av de ledande aktörerna på hyrbilsmarknaden i Spanien och även
är etablerat i Italien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Kroatien och Grekland, så kommer alliansen med
Inzile att ha stor potential att bli en försäljningsframgång.

- Detta nya joint venture ger både Inzile och OK Mobility Group tillgång till en ny produkt och marknad,
med möjlighet att avsevärt öka försäljningen, försäkrar Håkan Örtenholm, arbetande styrelseordförande
för Inzile.

OK Mobility Group har en fakturerad försäljning på över 400 MEUR per år, med en EBITDA som
överstiger 50 MEUR. I år planerar företaget att köpa in mer än 10 000 fordon. OK Mobility Group är
redan en strategisk aktieägare i Inzile, med en andel på 1%, och dess ägare och CEO Othman Ktiri har
valts in i Inziles Advisory Board.

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/

