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MoveByBike AB ingår avtal med TPL-aktören 
Brizo AB 
MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår avtal med Brizo AB för 
leveranser av e-handelsvaror.  

MoveByBike fortsätter sin expansion inom e-handelslogistik i Stockholm. Bolaget som dagligen distribuerar mängder 
av e-handelsvaror ut till kund tecknar nu avtal med Brizo AB. Brizo AB är verksamt i Stockholm och tillhandahåller 
citynära lagerlokaler och distribution åt e-handlare. MoveByBike kommer, med start i november, tillsammans med 
Brizo AB erbjuda kunder miljövänliga och tidseffektiva samma-dag leveranser med MovebyBike som alternativ i e-
handlarens checkout. Genom Brizo AB:s citynära lagerlokaler minskas leveranslängden och öppnar upp för 
miljövänlig transport med cykel hela vägen till konsument. Resultatet blir en snabbare logistikkedja utan last- och 
skåpbilar, motorbuller och risk för förseningar.  

-Brizo's vision är att ersätta tung trafik i städer genom att med lokala lager möjliggöra för små emissionsfria fordon att 
utföra leveranser för e-handel. Därför är det mycket glädjande att vi tillsammans med MoveByBike nu kan möjliggöra 
100% emissionsfria samma-dag leveranser med hjälp av elektiska cyklar i Stockholm. Vi tar nu ett steg närmre vår 
vision om städer utan utsläpp, gjorda för att leva i, säger Dino Todorovic, VD och grundare på Brizo. 

 

 

-Genom att flytta lagret närmare kunden öppnar Brizo AB upp för att skapa en helt grön leveranskedja där vi står som 
det självklara valet av logistikpartner. Det känns både roligt och spännande att tillsammans med ett nystartat bolag 
som Brizo AB ge e-handelskunderna ett mer hållbart alternativ till samma-dag leveranser och att tillsammans göra 
skillnad med leveransmetoder där klimat och miljö är i fokus, 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. 
 

 


