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Anders Wall skal gøre dansk bybilsselskab internationalt
Fra 1. oktober i år er is skiftet ud med bybiler for Anders Wall, der i dag har underskrevet
kontrakt med GreenMobility. Anders Wall bliver en del af selskabets direktion som
international salgsdirektør og skal drive GreenMobilitys internationale ekspansion.
Anders Wall kommer fra en stilling som administrerende direktør i Paradis Group, hvor han har stået i
spidsen for deres ekspansion via franchise butikker i Danmark og USA. Anders Wall har med succes
ledet både store og små teams og har stor erfaring med at identificere og onboarde
franchisepartnere nationalt såvel som internationalt fra blandt andet HTH og Baresso Coffee.
Hos GreenMobility får Anders Wall ansvaret for at drive den internationale ekspansion herunder
udvikling og vedligeholdelse af selskabets franchiseprogram, identifikation og rektuttering af partnere
samt indgåelse af franchiseaftaler. Anders Wall bliver leder for et eksisterende team, der arbejder
målrettet med den internationale ekspansion.
Bestyrelsesformand Henrik Isaksen siger om Anders Walls ansættelse: ”Med Anders får vi en virkelig
erfaren leder, der har bevist sin evne til succesfuldt at vækste forretninger i både ind- og udland. Vi er
rigtig glade for at få Anders med på teamet.”
International ekspansion er en central del af GreenMobilitys strategi, hvor målet er at blive blandt
Europas førende udbydere på markedet for bybiler. Ambitionen er at være repræsenteret i mere end
20 byer i 2021. Ekspansionen forventes primært at ske via franchises, hvortil ansættelsen af Anders
Wall er endnu et vigtigt skridt i processen.
”Vi har et stærkt produkt og oplever en stigning i efterspørgslen på miljørigtige dele-bybiler, så nu
handler det om at komme ud over stepperne, og det er Anders den rette mand for.” siger Henrik
Isaksen.
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Anders Wall er 40 år og har en MBA uddannelse fra ATV Institute of Executive Education. Privat bor
han i Charlottenlund med sin hustru og tre børn.
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Om GreenMobility
GreenMobility A/S tilbyder en enkel, fleksibel og bæredygtig transportløsning i form af elektriske dele-bybiler til den
moderne byboer. I dag opererer GreenMobility ca. 400 el-bybiler i Københavnsområdet. GreenMobility ser et hurtigt
voksende marked, hvor bybiler over de kommende år vil være en naturlig del af det lokale transportmønster i byer,
der efterspørger grøn og enkel transport til sine borgere. GreenMobilitys ambition er at udvide sin operation til andre
byer i Europa i nær fremtid. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.
For yderligere information:
Henrik Isaksen, bestyrelsesformand
+45 4059 4000
hi@greenmobility.com

Side

2

Michelle Barosin, kommunikation og investor relations
+45 4275 4165
mb@greenmobility.com

