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GreenMobility fuldtegner kapitalrejsning på 75 millioner kr. – nordiske, engelske og
tyske investorer er med
GreenMobility har i dag kl 14:00 afsluttet sin planlagte kapitalrejsning, der i henhold til planen først
skulle være afsluttet ved midnat. Den succesfulde kapitalrejsning har nu indbragt selskabet 75
millioner kroner til yderligere vækst og ekspansion i nye byer i Europa. Kapitalrejsningen, som
dermed er fuldtegnet, er gået hurtigere end forventet grundet stor interesse fra både danske og
udenlandske investorer.
Blandt investorerne i kapitalrejsningen er eksisterende aktionærer AkademikerPension (tidl.
Magistrenes Pension), Arbejdernes Landsbank med flere, samt nye investorer som
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), L7 Management (UK baseret), selskabets næstformand i
bestyrelsen Tue Østergaard samt nordiske, tyske og engelske investorer.
Bestyrelsesformand for GreenMobility, Henrik Isaksen udtaler: ”Vi har nu afsluttet en
kapitalrejsning, der gør os i stand til at ekspandere til flere europæiske byer i tråd med vores
vækst- og strategiplan. Det glæder mig at se den store opbakning vi har fra vores eksisterende
aktionærer, samt nye stærke danske og udenlandske aktionærer, der tror på GreenMobility’s
forretning og behovet for omstilling til grøn mobilitet”.
Selskabets plan om at overgå fra notering på First North til Nasdaq Main Market fortsætter i
henhold til planen, og selskabet forventer notering inden årets udgang.
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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, 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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