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Selskabsmeddelelse nr. 01-2018 

 København, 07. februar 2018 

   

 

GreenMobility indgår international samarbejdsaftale med Renault 

Samarbejdet med Renault skal styrke og accellerere udrulningen af GreenMobility internationalt, med 

fokus på at udbrede elektriske bybiler. Målsætningen for samarbejdet for Renault og GreenMobility er 

udrulningen af elektriske dele-bybiler i Europa og resten af verden til byer, hvor 

urbaniseringsudfordringer såsom trafiktæthed og miljøbelastning kræver smarte mobilitetsløsninger. 

Samarbejdsaftalen skal understøtte begge parters mulighed for at udvikle og udvide deres 

forretning med fokus på lancering af GreenMobility internationalt med elektriske biler fra Renault. 

 
Torben Andersen, adm. direktør hos GreenMobility siger: ”Dette samarbejde vil både løfte og 

accelerere udrulningen af GreenMobility i andre byer. Renault er den ledende spiller på det globale 

marked for el-biler, og vi se ser frem til et tættere samarbejde og de nye muligheder, det bringer med 

sig.” 

 

Der er stor efterspørgsel på elektriske delebilsløsninger rundt om i verden – som en del af den Smart 

City løsning som enhver storby arbejder henimod. Smart og miljøvenlig mobilitet er en nødvendighed 

for at understøtte byernes vækst og fortsatte udvikling.  

 

”Vi ser frem til langt flere elektriske Renault ZOE bybiler med GreenMobility logo rundt om i verden”, 

slutter Torben Andersen. 

 

 

 

 

 

Om GreenMobility 
GreenMobility A/S udbyder elektriske bybiler på delebasis og er en enkel, fleksibel og bæredygtig transportløsning til 

moderne byboere. I dag opererer GreenMobility 400 bybiler i Københavnsområdet, som man har adgang til via en app. 

Det er GreenMobilitys ambition at være blandt Europas førende udbydere på det hastigt voksende marked for bybiler 

med tilstedeværelse i en række europæiske byer. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North København.  
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For yderligere information kontakt venligst 

Torben Andersen, adm. direktør 

+45 3111 1620 

ta@greenmobility.com  

Michelle Barosin, investor relations & kommunikation 

+45 4275 4165 

mb@greenmobility.com  

GreenMobility A/S 

Hillerødgade 30A, 2200 København N 

CVR: 35521585 

+45 7077 8888 

Info@greenmobility.com  

www.greenmobility.com  

 

Certified Advisor 

Kapital Partner 

Peter Høgsted, +45 3133 0215, ph@kapitalpartner.dk 

Havnegade 39, 1058 København K 

+45 8988 7846 
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