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Pressemeddelelse  - 2019 

København, 3. april  - 2019 
Ejerstruktur efter kapitaludvidelse den 25. marts 2019 

Mandag den 25. marts 2019 gennemførte GreenMobility en kapitaludvidelse, der tilførte 
selskabet DKK 35 mio. til kurs 95. I alt deltog 11 nye danske investorer i tegningen, herunder også 
store institutionelle investorer. Selskabets stifter Henrik Isaksen er fortsat hovedaktionær med en 
andel på godt 55 pct. af virksomheden, som har flere end 900 aktionærer.  

Henrik Isaksen, der udover at være stifter også er selskabets Group CEO, udtaler:  ”Jeg er rigtig 
glad for at emissionen lykkedes og ikke mindst for den tillid, som folk har vist os, og at vi formåede 
at få institutionelle investorer med allerede nu. Det ønske udtrykte vi i oktober sidste år, hvor vi 
første gang fortalte om kapitalrejsningen, der samme med driften vil kunne finansiere os indtil 
midten af 2020. Vi overvejer samtidig timingen for mulige strategiske investorer, der skal give os 
et ekstra gear i vores internationalisering”. 

I midten af marts 2019 kunne GreenMobility fejre endnu en milepæl i form af over 50.000 
brugere totalt fordelt på København og Oslo. Dette understreger den hurtige tilslutning, som 
GreenMobility oplever, og efter den gennemførte kapitaludvidelse vil GreenMobility nu intensivere 
arbejdet med at være til stede i flere byer i Europa. Målet er, at brugerne ved udgangen af 2019 
skal kunne vælge en bybil fra GreenMobility i yderligere tre til fire byer. 

Henrik Isaksen fortsætter: ”Med kapitalrejsningen bag os kan vi nu igen koncentrere os om at få 
nogle flere byer på landkortet, som jo er selve ideen med GreenMobility. København synes at 
have fundet melodien, og Oslo har nu næsten 9.000 brugere før den store markedsføringsindsats 
går i gang. Det er væsentligt bedre, end det vi lagde ud med i København i 2017. Tallene viser, at 
vi heldigvis hele tiden bliver klogere, og vi gør en forskel for miljøet, trængslen og ikke mindst 
byens borgere”.   

 

Yderligere oplysninger: 
Henrik Isaksen, adm. direktør, tlf. 4059 4000 
GreenMobility A/S, Hillerødgade 30A, 2200 København N, CVR: 35521585 www.greenmobility.com  
 
Om os: 
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, og 250 biler i Oslo i samarbejde med NSB. Flere end  52.000 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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