PRESSRELEASE
Grönt ljus för Clean Motion att påbörja förstudie att
utvärdera Zbee som en del av kollektivtrafiken i Moldavien.
Moldavien saknar idag elfordon och när valet av vilken typ av elektromobilitet som skulle
implementeras föll valet på Zbee. Den Moldaviska energimyndigheten, Energy Efficiency
Agency Moldova (EAA), såg den som en verkligt hållbar lösning då den på ett enkelt sätt
kommer kunna lösa landets urbana transport- och miljöutmaningar. Som ett första steg i de
ambitionerna har Clean Motion nu fått sin ansökan godkänd om bidrag för att genomföra en
förstudie tillsammans att utvärdera Zbee som en del av offentliga transporter i Moldavien.
Förstudien är första steget inom det MoU som undertecknades mellan Clean Motion och Energy
Efficiency Agency Moldova (EAA) i januari 2019, med målsättning att minska CO2 utsläppen genom
användning av Zbee i kollektivtrafiken. Projektet har blivit godkänt av Tillväxtverket, vilket inkluderar
bidrag på 295 000 kr för att genomföra en förstudie att utvärdera implementation och användning av
Zbee som en del av Moldaviens offentliga transporter.
Projektnamnet är: “Reducing CO2 emissions in the transport sector by introducing electric vehicles in
the public transport service”.
“Dialogen påbörjades i slutet av 2018 med energimyndigheten i Moldavien och vi är glada att nu
kunna ta första steget på vårt spännande samarbete, om att implementera framtidens hållbara
stadstransporter i Moldavien. Vi upplever Moldavien som väldigt framsynt och nyskapande vad gäller
synen på vilken elektromobilitet som bör implementeras i landet. Valet av Clean Motion som partner
har baserats mycket på att våra fordon är optimerade och resurseffektiva, enkla att införa med noll
utsläpp och förberedda för framtidens urbana transporter.”
Förstudieprojektet genomförs inom Tillväxtverkets Demo Miljöprogrammet och initierades av Energy
Efficiency Moldova och kommer ledas av Clean Motion.
https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment-programme.html
http://www.aee.md/en/
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Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla
verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion
har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets
transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket
god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar
stadstrafikmiljö.
Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W
Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

