
Kort uppdatering av verksamheten av VD

Mycket fokus lades på noteringen av Zoomability Int AB (“Zoomability”) under Q2 och delar av juli. Nu när allt är klart har de senaste
veckorna inte inneburit semester utan planering inför höstens aktiviteter. Vi har diskussioner med nya återförsäljare i USA, men även med en
ny leverantör av tillbehör, så vi kan erbjuda alla våra ”Zoomare” – nya som gamla – extrautrustning för ökad bekvämlighet och säkerhet.

Under juli har Ferex som tillverkar och levererar ut Zoomar varit stängt för semester. Men sedan förra veckan är alla på plats igen uppe i Byske och
leveranser kan snart komma igång av beställda fordon och reservdelar.

I slutet av juni gjorde vi klart med en ny produktchef som kommer att få helhetsansvar för Zoom Uphill. Han heter Morteza Heidarian och kommer bli ett
viktigt tillskott i vår framtida expansion. Tjänsten har tidigare skötts på deltid av en konsult.

Mori, som han kallas, har en civilingenjörsexamen från Iran, men också en masterexamen i entreprenörskap och innovation från KTH, samt en
kandidatexamen i internationell ”business management” från Mälardalens högskola och en del kurser i ”logistic management” från handelshögskolan i
Örebro. Hans första dag blir på torsdag 8 augusti.

För övrigt har vi från och med 1 augusti flyttat till lite större lokaler i Västerås. Det innebär också tillgång till lager och verkstad, vilket gör att vi kan ge våra
svenska kunder bättre service. Det kommer också bli navet för all vår service och support för våra distributörer och återförsäljare, förutom i USA där vi redan
har en organisation. I Sverige har vi också sedan tidigare service i Kristianstad och uppe i Umeå.

Under hösten kommer jag själv att besöka så många av våra distributörer som möjligt för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dem att sälja fler Zoomar. Det
är ett steg i vår ambition att verkligen börja marknadsföra Zoom Uphill. Nu efter emissionen kommer vi att ha möjlighet till det. Steg har också tagits för att
öka produktionstakten då vi räknar med större volymer framöver. För att stärka våra relationer kommer jag också personligen besöka alla våra leverantörer
under hösten.

Kommande år kommer bli mycket intressant. Framförallt med tanke på att vi tidigare utan att göra någon som helst aktiv marknadsföring fått förfrågningar
från potentiella intressenter runt om i världen nära nog varje dag. Vad kommer att hända när vi verkligen trycker på ”marknadsföringsknappen”?

Men vi måste komma ihåg att Zoomability fortfarande är ett litet bolag. Vi kan inte göra allt på en gång utan måste utvecklas steg för steg. Vi har hela
världen som marknad, som vi hittills bara skrapat på ytan av. Vår potential för tillväxt är därför väldigt stor.

Två viktiga projekt under hösten, förutom att att få fart på marknad och sälj, är att få ner produktionskostnaden, och bara lite större volymer och bättre
materialflöde kommer göra en del. Det andra projektet är att försöka få Zoom Uphill klassat som medicinskteknisk utrustning klass 1 enligt det europeiska
medicinska direktivet MDD. Hur det kommer att gå får jag återkomma till.

Jag tillsammans med styrelsen vill rikta ett stort tack till alla gamla- och nya aktieägare samt till Spotlight Stock Market som gjort detta möjligt. Nu kör vi -
a free mind in motion!
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Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre
extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och
övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV.
Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design
då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana
miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder,
lungkapacitet eller styrka i kroppen. 


