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35 byer byder GreenMobility velkommen

Byer over hele Europa har i de seneste år sat klare og ambitiøse mål for CO2 neutralitet,
for at løse de problemer der er relateret til den stigende urbanisering. Og nu skal de
realiseres. Byerne (og politikkere og byplanlæggere) er nødt til at igangsætte konkrete
løsninger og handling – ellers bliver målene ikke indfriet – og det går udover bymiljøet og
kommende generationer.
35 europæiske byer har forhåndsgodkendt GreenMobility og deres delebilsløsning - og
står klar til at byde GreenMobility velkommen. Flere steder endda med konkrete tilskud og
andre tiltag for at fremme en CO2-neutral mobilitetsløsning for at forbedre bymiljøet og
reducere private biler i byen.
”Vi er rigtig stolte af at GreenMobility, på baggrund af den succes vi har skabt i
København, nu bliver budt velkommen i 35 europæiske byer. Vi har bevist at et dansk
koncept går forrest med konkret en mobilitetsløsning til at understøtte urbaniseringen og
den grønne agenda” udtaler Thomas Heltborg Juul, CEO GreenMobility A/S.
GreenMobility har med sin succesfulde elektriske bildeling bevist det til at være en del af
løsningen på nogle af de største megatrends som urbanisering og den grønne agenda.
GreenMobility har dokumentérbart reduceret CO2-udledningen og reduceret private biler i
byen – og netop leveret profitabilitet i forretningen som den første (elektriske
bildelingsvirksomhed) nogensinde.
Da GreenMobility startede sin internationalisering for 3 år siden krævede det mange bank
på rådhusdørene rundt i de europæiske byer. På trods af de klare målsætninger var
løsningerne og konkrete handlinger for at løse urbanisering ikke åbenbare mange steder.
I dag bliver GreenMobility kontaktet af selvsamme byer og inviteret for at fortælle om en
mobilitetsløsning der er bevist miljøvenlig og som let kan integreres med eksisterende
offentlig transport til gavn for bymiljøet.
GreenMobility har med sine eksisterende byer skabt en succes for elektrisk delemobilitet
og vil nu sætte turbo på væksten og brede sin forretning ud i Europa. At 35 byer nu har
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blåstemplet GreenMobility er en klar accelerator for ekspansion til nye byer og vækst i
forretningen.
Vi er et dansk selskab, og vi udnytter den værdi det giver i udlandet at fortælle at vi er et
danske ejet selskab. Selv om verden ikke ser Danmark som et bil producerende land, ved
man godt at i Danmark er vi dygtige til at skabe grønne koncepter, der er med til at flytte
vores verden i en god retning.
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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, 100 biler i Aarhus i samarbejde med NRGi, 100 biler i Malmø og 100 biler i Gøteborg. Flere end 100.000
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 GM i København.
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