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GreenMobility løfter sig nu op på det globale aktiemarked: “Snart vil
hele verden lære danske GreenMobility at kende”
Danske GreenMobility løser en af verdens udfordringer i storbyer, med urban trængsel og
luftforurening: “Nu går vi på hovedmarkedet for at spille med de store”, lyder det fra grundlægger,
Henrik Isaksen, der har et klart mål om at gøre privatbilisme i storbyer til en saga blot.
Den danske el-delebilstjeneste GreenMobility A/S rykker i dag op på Nasdaq Main Market efter 3,5
succesfulde år på vækstbørsen First North, hvor GreenMobility’s grønne og skalerbare mobilitetskoncept er
blevet modnet og optimeret. Under Covid-19 har GreenMobility oplevet stor vækst herunder øget
kundeantallet med 37%. Aktien er steget med over 75% det seneste år, og senest i oktober rejste selskabet
DKK 75 mio. i vækstkapital.
Den planlagte ekspansion i Europa til 35 byer inden udgangen af 2025 bygger på en konkret og meget udtalt
efterspørgsel fra bystyrerne overalt i Europa. Og den stigende investorinteresse for grønne virksomheder og
bæredygtige, skalerbare løsninger har skabt det finansielle grundlag for ekspansionsplanerne.
Med et mål om at erstatte privatejede biler med elektriske delebiler anses GreenMobility’s koncept nu som
en dokumenteret og efficient løsning på de enorme problemer med trængsel og luftforurening i Europas
byer. Selskabet har store ambitioner om fortsat vækst, og dagens notering på Nasdaq Main Market vil give
både store danske og internationale investorer mulighed for at komme med ombord på GreenMobility’s
ambitiøse europæiske vækstrejse.
GreenMobility har siden starten af 2016 opbygget og optimeret en skalerbar 100% elektrisk
mobilitetsløsning, der understøttes af globale megatrends såsom stigende urbanisering, deleøkonomi og det
både folkelige og politiske krav om global grøn omstilling. GreenMobility driver i dag en delebilstjeneste
udelukkende med brug af elektriske biler i syv byer på tværs af fire lande.
Covid-19 blev en global udfordring for mobilitet - GreenMobility blev en lokal løsning
I et år fyldt med udfordringer for det globale marked med mangel på stabilitet har GreenMobility oplevet, at
deres el-delebilstjeneste er blevet mange private bilisters go-to transportløsning i storbyer, ikke mindst hos
de yngre byboere. GreenMobility har nu etableret en solid markedsposition for en yderligere vækst.
Grundlægger og bestyrelsesformand, Henrik Isaksen, ser med stolthed tilbage på fire år med en
imponerende udvikling: ”Vi har bevist vores forretningsmodel og vores skaleringsevne, baseret på den
stærke operationelle platform vi har opbygget. Vi har bevist, vi kan skabe profit, og at vi vokser hurtigere end
vores europæiske konkurrenter. Som dansk virksomhed har vi evnen til at konkurrere med de største i
Europa, og jeg ser frem til de kommende år med yderligere vækst i GreenMobility. Snart vil hele verden lære
danske GreenMobility at kende.”
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GreenMobility: Vi har store ambitioner om fortsat vækst
Målet er at blive endnu en stor grøn dansk virksomhed. Det er vi traditionelt set gode til i Danmark, hvor
blandt andet Vestas og Ørsted er gået forrest som toneangivende i den globale grønne dagsorden. Fra de
nuværende syv byer er ambitionen at blive en ledende mobilitetsoperatør i Europa. Konkret er
GreenMobility’s ambition at være til stede i 35 byer i 2025 med mere end 10.000 elbiler, der vil være med til
at reducere over 20.000 ton CO2 og udskifte mere end 40.000 privatejede biler der bidrager til renere
bymiljøer med mindre trængsel.

Yderligere oplysninger:
Henrik Isaksen, Bestyrelsesformand, tlf. +45 40 59 40 00, hi@greenmobility.com
Anders Wall, VP Investor Relations, tlf: +45 25 40 30 20, aw@greenmobility.com

Om GreenMobility
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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