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MoveByBike meddelar att tio Starke-cyklar är 
färdigbyggda och rullas ut i produktion 
MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) kunde förra veckan meddela att det utökat deras samarbete 
med Budbee AB genom att dubbla volymen i Malmöregionen. Idag meddelar MoveByBike att tio Starke-cyklar är 
färdigbyggda och redo att rullas ut i produktion. Bolagets VD Lisette Hallström meddelar också att målet gällande antal 
producerade cyklar för 2021 därmed är uppnått.  
 

 
 
En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att finna nya samarbetspartners för att på så sätt expandera Bolaget och 
öka kundbasen. I takt med att kundbasen ökar och fler samarbetspartners tillkommer behöver Bolaget öka 
produktionen av sin egenutvecklade Starke-cykel. Tidigare i år har Bolaget kommunicerat att tio nya Starke-cyklar 
behöver produceras under 2021 för att kunna bibehålla önskvärd expansionstakt. MoveByBike kan idag meddela att 
tio cyklar är färdigbyggda och redo för verksamheten, vilket innebär att målet för 2021 är uppnått. 
 
”2021 har till största del handlat om att öka vår kundbas och hitta fler samarbetspartners. I takt med att vår kundbas 
och antal samarbetspartners ökar krävs det fler Starke-cyklar i verksamheten. Förra veckan kunde vi meddela att vi 
tillsammans med vår samarbetspartner Budee AB valt att dubbla volymen i Malmöregionen, vilket kräver fler cyklar för 
att kunna möjliggöra fler leveranser. Vi har nu uppnått det mål vi kommunicerade tidigare i år – att ha tio nya Starke-
cyklar redo innan verksamhetsåret 2021 är över. Cyklarna kommer idag att inkluderas i våra kundleveranser på ett 
miljövänligt sätt”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.  
 
För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta 
 
Lisette Hallström, VD 
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96 
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se 
Hemsida: www.movebybike.se 
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Om MoveByBike 
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som 
arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven 
cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla 
och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet 
och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en 
omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera 
verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 
 
 

 


