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GreenMobility leverer operationelt overskud som det første elektriske bildelingsvirksomhed i Europa
Med et overskud på DKK 350.000, - før skat i august måned i GreenMobility’s
kerneforretning i København, har GreenMobility, som det første selskab, der tilbyder
bildeling udelukkende med elbiler, vist profitabilitet.
Overskudet i august er en klar milepæl for GreenMobility, og samtidigt et tydeligt bevis på,
at bildeling er det bæredygtige mobilitetsvalg for storbyer i Europa.
Brugeradfærden har efter Covid-19 været så positiv, at GreenMobility nu kan rapportere
en samlet profitabel dansk forretning for både København og Aarhus. Mens Aarhus i sig
selv ikke tjener penge, forventer vi det sker indenfor de kommende 12 måneder.
”Oven i vores driftsoverskud i København i august, som vi er rigtig stolte af, har vi et
rekordhøjt antal aktive kunder, på trods af at lufthavnen og mange
uddannelsesinstitutioner fortsat stort set er lukket” udtaler Thomas Heltborg Juul, CEO i
GreenMobility A/S, og fortsætter:
”Overskuddet på kernemarkedet styrker vores position i hele bildelings-industrien, og
styrker vores vækst ambitioner og planer for yderligere ekspansion i Europa”.
Forretningen i København vil fortsat vokse og forventes at fastholde et profitabelt niveau.
Baseret på succesen i København, forventer GreenMobility at dets øvrige operationelle
byer som Århus, Malmø og Gøteborg samt planlagte lanceringer i Antwerpen, Gent og
Helsinki vil blive profitable hurtigere end København.
Drevet af en voksende global bevidsthed om behovet for bæredygtige løsninger på
udfordringerne ved den globale opvarmning, er GreenMobility et af de meget få
bæredygtige deleøkonomi-koncepter, der nu også er at betragte som en bæredygtig
investering.
GreenMobility har fortsat en vækst måned-for-måned, både når i antal kunder og i antal
ture.
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Det er tydeligt, at elbils-deling er blevet en naturlig del af hverdagen for mange
mennesker, som foretrækker en bæredygtig mobilitetsløsning i hverdagen.
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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, 200 i Malmø og 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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