Zoomability deltar på Åre Bike Festival 2019
Zoomability Int AB (publ) (“Zoomability”) genomför just nu en nyemission om cirka 8 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market.
Teckningstiden pågår fram till och med den 8 juli 2019. Mellan den 3-7 juli 2019 kommer Zoomability att närvara i Åre under evenemanget
Åre Bike Festival, där bolaget även agerar som sponsor för deltävlingen Åre 900 Hillclimb E-bike. Förutom att delta i tävlingen, kommer
Zoomability att finnas på plats med en monter vid Kabinbanans dalstation för att berätta mer om verksamheten, demonstrera produkten
Zoom Uphill® samt informera om det pågående erbjudandet.
Om Åre Bike Festival
Åre Bike Festival grundades 2010 av den lokala cykelklubben Åre Bergscyklister som ett sätt att hylla och visa upp cyklingen i Åre och på samma gång
den unika cykelkultur som finns i Åre. Målet var att nå ut både inom Sveriges gränser och internationellt.
Om Zoomability Int. AB (publ)
Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre
extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och
övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV.
Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design
då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana
miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder,
lungkapacitet eller styrka i kroppen.
För mer information kontakta:
VD, Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com

