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København, 15. august – 2019

Delårsrapport for andet kvartal 2019

Q2: 63.975 kunder, 176.113 kørte ture og 5.455.737 solgte minutter og indgået aftale med 7
nye byer i juli 2019.
Henrik Isaksen, Group CEO, GreenMobility: “Vi opjusterer omsætningen og resultatet. Q2
viser som Q1 gode takter målt i kroner og ører. Vores dialog med potentielle partnere er
uændret tæt og i juli kom der for alvor momentom med i alt syv nye byer – én i Danmark, tre i
Belgien og tre i England. Derudover oplever vi markant stigning i interenssen for vores
forretningsmodel med et stigende antal henvendelser fra nye byer.
I forhold til andet kvartal 2018 (inklusiv Oslo) steg antallet af:
-

kunder med 34.358 eller 116 pct. til 63.975
ture med 51.219 eller 41 pct. til 176.113
minutter med 1,9 mio. eller 55 pct. til 5.455.737

Omsætningen steg med DKK 3,4 mio. eller med 50 pct. til DKK 10,2 mio.
Resultatet før skat blev forbedret med DKK 2,1 mio til DKK (5,5) mio.
Kapitaltilførslen på DKK 35 mio. fra marts 2019, driften i København og snart også Aarhus
samt franchiseindtægterne fra udlandet sikrer selskabets finansiering indtil midten af 2020.
Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2019. Rapporten har ikke
været underlagt revision eller review.
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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, og 250 biler i Oslo i samarbejde med VY. Flere end 65.000 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 i København.
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