Bäste innehavare av teckningsoptioner i Inzile,
Det har varit händelserika 12 månader sedan Inzile noterades på
Nasdaq First North Growth Market i juni 2019. Inzile har gått från
ett utvecklingsbolag till ett företag med verksamheten igång och
väsentliga funktioner på plats vilka behövs för att bli framgångsrikt.
År 2019 och första halvåret 2020 har utan tvekan varit den mest
spännande tiden i företagets historia.

Inziles klimatfokus ligger helt rätt i tiden. Vi ser ett allt
starkare intresse från omvärlden kring miljöfrågor och
miljözoner har redan införts i många städer. Vi märker
av en stor efterfrågan på vårt fordon från en rad olika
aktörer med skilda verksamheter, såväl kommersiella
som kommunala.

byggen” på vår säljplattform ökar för varje dag och
offertförfrågningar kommer löpande in. Avtalet med
Siemens Finans, som vi kommunicerade i december
2019, innebär möjligheter till goda finansieringsalternativ
för våra kunder - inte bara i Sverige utan på sikt även i
hela Europa.

Produktion och utveckling av organisation
Vår kraft och vårt fokus har hittills främst legat på
att förbereda för planerad serietillverkning av Pro4,
vår eldrivna lätta lastbil. Vi har rekryterat ytterligare
produktionsrelaterad personal och vår organisation
har vuxit från 10 till 40 anställda och konsulter. Utbildning och intrimning av organisationen har varit och är
väsentligt i vår strävan att bygga upp en högeffektiv
produktionsapparat och en säker arbetsplats.

Plattformen möjliggör också vår expansion i Europa.
Inzile planerar att under 2020 sälja Pro4 i flera länder,
inledningsvis med fokus på Norden.

Inflyttning i de nya fabrikslokalerna i Västervik
genomfördes i september 2019. I februari 2020
kommunicerade vi det höjda produktionsmålet om
360 fordon för 2020, upp från de 260 som tidigare
planerats för året. Detta till följd av en stark efterfrågan
från kunder, men även för att vi bedömer att det är
möjligt att leverera enligt detta mål. Produktionsanläggningen väntas fungera upp till en kommande
årstakt på 1 000 fordon.
Avtalet med Bosch möjliggör att vi genom deras
serviceorganisation kan erbjuda våra kunder ett förstklassigt omhändertagande. Omvänt kommer Bosch
närvaro på övriga europeiska marknader att underlätta
Inziles internationella expansion.
Marknad & försäljning
Vi har arbetat fram en ny säljplattform med en
konfigurator där kunderna själva kan sätta samman
sina fordon online. Det är därmed enkelt att anpassa
och beställa fordon på vår hemsida. Antalet ”själv-

Under juni månad i år har vi kunnat meddela att Inzile
levererat de första fordonen till kunder. Leveranser
har skett till Bring, Tier Mobility, Sundbybergs stad,
Etni och Västervik Miljö&Energi. Kunderna är aktiva
inom en rad olika branscher, vilket bekräftar fordonets
flexibilitet och bredd.
Finansiell ställning
Under perioden 1 - 30 augusti 2020 går det att utnyttja
de teckningsoptioner TO 1 som emitterades i samband
med nyemissionen i juni 2019. Två optioner av serie
TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i Inzile à 12,25 SEK. En
fullt utnyttjad inlösen kommer att tillföra Inzile cirka 33
MSEK. Detta kapital kommer finansiera höstens serieproduktion av fordon samt övrigt rörelsekapitalbehov.
Inzile har nu en kader av engagerade, kunniga och
drivna medarbetare och konsulter, som målmedvetet arbetar tillsammans. De första fordonen har just
levererats ut på marknaden. Jag ser fortsättningen an
med tillförsikt. Hur intressanta de senaste 18 månaderna
än har varit är jag övertygad om att Inzile har sin mest
spännande tid framför sig.
Välkommen att investera.
Bästa hälsningar,
Ragnar Åhgren, VD Inzile AB (publ)

Villkoren i sammandrag:
Nyttjandeperiod: 1 – 30 augusti 2020
Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av
serie TO 1 äger rätt att för två (2) teckningsoptioner
teckna en (1) ny aktie till en kurs om 12,25 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Det finns 5 386 125 st utestående
teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt utnyttjande tillförs Inzile totalt cirka 33 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner:
26 augusti 2020.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner
av serie TO 1
Lösen av teckningsoptioner
Lösenperioden för Inziles teckningsoption med
kortnamnet INZILE TO 1 löper från och med den
1 augusti till och med den 30 augusti 2020. Två (2)
teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i
Inzile till kursen 12,25 SEK.
Förvaltarregistrerade innehavare av
teckningsoptioner (Depå)
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner
ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att
kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid
före den 30 augusti 2020, då olika förvaltare har olika
handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare
får information om lösen av teckningsoptioner hem i
brevlådan.

Handel med teckningsoptioner
De innehavare som inte önskar utnyttja sina
teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem.
Teckningsoptionerna handlas till och med den
26 augusti 2020. Teckningsoptioner som inte
utnyttjas eller säljs förfaller utan värde.
Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas
konto som interimsaktier (Inzile IA). Så snart efter att
emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och
Euroclear kommer interimsaktierna att växlas till aktier
som därefter kommer tas upp till handel. Detta beräknas ske i mitten av september 2020.

För att dina teckningsoptioner inte ska
förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar
aktier senast den 30 augusti 2020, alternativt
säljer dina teckningsoptioner senast den
26 augusti 2020.
Vid eventuella frågor avseende Inziles
teckningsoptioner av serie TO 1,
vänligen kontakta:
Aktieinvest emittentservice
Telefon: 08-50 65 17 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

