Uppdatering av verksamheten efter Q2-rapporten
Vi har nu ett par dagar in i september kommit igång med leveranserna till USA. Det innebär att 5 st Zoom Uphill är på väg över Atlanten, vi kommer också
att levererat ett par Zoomar i Sverige de närmaste dagarna. Vi är dock ännu inte uppe i den kapacitet vi önskar, men arbetet med ”supply chain” fortgår
enligt plan.
Vår nye produktchef Morteza Heidarian har kommit väl in i verksamheten och har tillsammans med VD besökt alla av våra viktiga leverantörer och
samarbetspartners i Sverige. Ett av syftena har varit att förbereda dem inför den volymökning som vi räknar med framöver.
Arbetet med vår certifiering av Zoom Uphill som medicintekniskt hjälpmedel har också kommit igång så smått. VD har tidigare medverkat vid flera liknande
certifieringar. De nya kraven har översiktligt gåtts igenom och det ser inte ut att vara några större hinder för Zoomability att starta arbetet. Vi kommer dock
att ta viss konsulthjälp under hösten för att avlasta VD.
För att ge våra gamla och nya kunder bättre möjlighet att fästa olika typer av utrustning på Zoom Uphill, såsom allt från smartphones och surfplattor till
kryckor, har Zoomability också blivit återförsäljare av RAM Mounts (https://www.rammount.com/), som är världsledande av högkvalitativa lösningar för att
montera utrustning på alla typer av fordon. Detta ger oss möjlighet att erbjuda dessa tillbehör direktmonterade vid leverans av nya Zoomar i hela världen och
gamla kunder ges möjlighet att få köpa ”Zoom-testade” tillbehör.
Avslutningsvis måste vi även meddela att vår styrelsemedlem Sven Hattenhauer beslutat sig för att lämna styrelsen. Så här motiverar Sven själv sitt utträde;
”Zoomability är ett spännande företag med en viktig mission, jag är övertygad om att företaget kommer lyckas nå sin fulla potential. Jag har under en tid
haft ett flertal uppdrag vilket medfört en akut tidsbrist som ser ut att bestå, därmed uppstår risk för splittring och bristande fokus vilket är oönskat. Jag
ser mig därför tvungen att fokusera mina insatser på ett mindre antal uppdrag vilket tyvärr medfört att jag tvingas avsäga mig min styrelseplats i
Zoomability”.
Styrelsen beklagar Svens beslut och vill tacka honom för den tid han bidragit till styrelsens arbete. Sven kommer inte i närtid ersättas av någon annan.
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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.

