København, 4. september 2018

Ny chef for Investor Relations og Kommunikation
GreenMobility har med virkning fra primo september ansat Peter Kruse som chef for Investor Relations og
Kommunikation. Peter har mere end 10 års erfaring med investor relations fra FLS Industries, GN Store
Nord og Vestas, hvor han var med til at skabe et af verdens stærkeste clean tech brands.
Torben Andersen, adm. direktør, GreenMobility: ”Vi har ansat Peter for at styrke vores dialog med
aktiemarkedet og øge mediernes bevågenhed for GreenMobilitys produkt - renere byer, mindre støj og
mere plads samt fleksibilitet og variable omkostninger for brugerne - alt sammen samlet i en delebybil til
3,50 kr. i minuttet.”
Peter Kruse: ”Det er skønt at være tilbage i IR og GreenMobility ligger i naturlig forlængelse af mine
tidligere jobs hos Vestas og i Grønland. Min ambition er åbne fleres øjne for muligheden for at investere i et
pure play på nogle makrotrends i verden – flere mennesker bor i byerne og ”hver mand sin bil” har ikke
længere den samme appeal som før. I forrige uge annoncerede VW, at de vil investere DKK 30 mia. i
delebiler, så GreeenMobility er ikke alene. Min egen bil holder stille mere end 96 pct. af tiden og jeg er nok
ikke den eneste bybo, der har gjort en dårlig bilinvestering”.
Peter Kruse er 56 år, cand. polit fra 1987 og har i det meste af sit arbejdsliv arbejdet som aktieanalytiker,
porteføljeforvalter og som chef for Investor Relations og Kommunikation.

Yderligere oplysninger:
Torben Andersen, adm. direktør, tlf. 3111 1620
Petet W. Kruse, IR og PR Manager, tlf. 4110 4897
GreenMobility A/S, Hillerødgade 30A, 2200 København N, CVR: 35521585 www.greenmobility.com
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 GreenMobility’s 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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