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GreenMobility går ind i Antwerpen i Belgien
GreenMobility A/S har netop modtaget tilladelse fra bystyret i Antwerpen til at drive carsharing i byen. Bystyret ser et stærkt potentiale i car-sharing med elbiler, som et af
redskaberne til at reducere trængsel og forurening i byen.
GreenMobility lancerer i et joint venture med det lokale selskab Deurnese
Transportmaatschappij NV (DTM). GreenMobility vil være majoritetsaktionær mens den
daglige drift varetages af CEO Steve Wan Avermaet. GreenMobility tilfører den opbyggede
ekspertise indenfor car-sharing såsom marketing, brand, risk management, fleet
management og IT.
Baseret på et tidligere indgået LOI og vurdering af markedet ser GreenMobility Belgien
som et marked med stort potentiale - med udgangspunkt i Antwerpen.
GreenMobilitys strategi vil i stigende grad være at etablere sig via egne byer eller
alternativt joint ventures. GreenMobility driver allerede København og Aarhus selv og i
begyndelsen af 2020 lanceres ligeledes i Malmø og Gøteborg.
GreenMobility forventer at lancere i Antwerpen i løbet af foråret 2020 med opbygning af en
flåde på 350 biler.
“Vi ser Belgien som et hastigt voksende marked for car-sharing med et klart politisk og
finansielt fokus på elbiler og car-sharing som en af løsningerne på trængsels- og
forureningsudfordringerne i byerne. Det giver os et godt fundament for en hurtig lancering i
Belgien, hvor Antwerpen er første by vi starter i. Vi har en forventning om senere launch i
Gent og Brussel.” siger Thomas Heltborg Juul, CEO for GreenMobility A/S.
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GreenMobility tilbyder den moderne byboer enkel, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delebybiler, som
brugerne har adgang til via GreenMobility app’en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i
København, 250 biler i Oslo i samarbejde med VY og 100 biler i Aarhus i samarbejde med NRGi. I starten af 2020
lanceres i Malmø og Gøteborg. Flere end 75.000 personer har tilmeldt sig GreenMobility.
Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for delebiler i storbyer, der efterspørger
grøn transport til sine borgere, så behovet for personbiler mindskes. GreenMobilitys ambition er at være blandt de
førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.
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