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Informell företagsbeskrivning
Vi laddar elbilar, 
vart de än behöver åka.

Formell företagsbeskrivning
Vi är en världsledande tillverkare av 
laddstationer för elbilar och mjukvara för 
laddhantering.
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Om oss
EVBox grundades 2010, året då vi gjorde vårt 
genombrott när marknaden för elbilar inte var 
lika utvecklad som den är idag. Våra grundare 
hade tidigt etablerat ett tydligt koncept: de 
ville bygga en helt modulär laddstation med 
enkel installation, underhåll och framförallt, 
kompromisslös kvalitet och hållbarhet.

EVBox blev snart den enda leverantören av 
laddinfrastruktur i städer såsom Amsterdam, 
Rotterdam och Monaco. Samtidigt som 
vi växte, spelade EVBox en aktiv roll i att 
skapa innovativa och smarta laddlösningar 
med bland stöd för roaming och Smart 
Charging teknologier tillsammans med olika 
industripartners och publika organisationer.

År 2017 värvades EVBox av ENGIE, ett 
globalt elbolag samt tjänsteleverantör. ENGIE 
identifierade EVBox som ett innovativ och 
ledande cleantech företag och såg hur vi 
bidragit till den snabbväxande industrin inom 
emobilitet. 

År 2018 förvärvade EVBox EVTronic, en 
tillverkare av ultrasnabba laddstationer. 
Genom EVTronic lade vi till 700 
snabbladdningsstationer i vårt europeiska 
laddnätverk.

Med aktiva projekt inom Europa, Nordamerika 
samt Sydamerika, går vi framåt genom att 
förbättra vårt ursprungliga mål med en andra 
generation av hårdvara och mjukvara som är 
effektiva, framtidssäkra och lätta att använda.

Vårt företag
Vi är en världsledande tillverkare av 
laddstationer för elbilar och mjukvara för
laddhantering.

Vår vision
Vi föreställer oss en utsläppsfri framtid med 
eldrivna vägfordon som stöds av miljövänlig 
laddinfrastruktur.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att bidra till en utsläppsfri 
framtid genom att erbjuda smarta och skalbara 
laddlösningar för elbilar i hela världen. Vi 
planerar att förverkliga detta genom att 
installera 1 miljon laddstationer innan 2025. 

Vår lösning
Vi erbjuder laddlösningar för elbilar med 
fokus på produktens kvalitet och pålitlighet. 
Våra produkter maximerar avkastningen på 
din investering med minimala utgifter. Från 
installering, till översikt och fakturering av alla 
laddsessioner. Vi hjälper alla hantera och driva 
laddstationer effektivt och smidigt. 

Våra samarbetspartners och kunder
Elbolag, tjänsteleverantörer inom emobilitet, 
distributörer, installatörer, återförsäljare, 
biltillverkare, bilhandlare, leasingföretag, 
offentliga organisationer, elbilsförare, 
arbetsplatser, fastigheter, detaljhandel & 
gästfrihet, offentlig parkering och bilflottor. 
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