
MoveByBike AB etablerar kyllagring för
stor volym och expanderar inom
matkassesektorn
MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utökat sin befintliga verksamhet med
etableringen av stora utrymmen med kylrum för hantering av matkassar och kylvaror.

MoveByBike har under en längre tid varit distributör för flertalet matkasseföretag och huserat mindre kylrum för ändamålet. Med
det nytecknade avtalet för HelloFresh Sweden AB utökar bolaget nu sin befintliga kapacitet med två stora kylrum och utrymme
för Malmös alla leveranser av tempererat gods. Utökningen gäller initialt Malmö med planering för vidare utveckling i Stockholm
och Göteborg. MoveByBike har etablerat sig som det främsta alternativet för citysmart last mile där lastcykeln med sin stora
kapacitet nu expanderar kraftigt inom matkassesektorn.

”Vi följer vår planerade riktning och tar mer mark inom matkassesektorn. Vi ser hur konsumenten verkligen uppskattar
flexibiliteten och smidigheten i att få sina middagar levererade till dörren och att färdiga matkassar är ett ständigt växande
område. Många slutkunder befinner sig i innerstadsområdena och det är här vi är som bäst. Att vi nu bygger storma kylrum är
kvittot på att MoveByBike är en pålitlig partner för leveransen. 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
________________________________________________________________________________________________________________

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.
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