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EVBox Group brengt samen met Climate Action
internationale duurzame ontwikkeling onder de
aandacht in aanloop naar United Nations
Climate Change Conference (COP26)
EVBox Group, toonaangevende leverancier van flexibele en schaalbare
laadoplossingen voor elektrische voertuigen, gaat een samenwerking aan
met Climate Action, een organisatie met een focus op het milieu en
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. EVBox Group neemt dit jaar deel aan
de Transport Transition Summit in mei, evenals het Sustainable Investment
Forum in september. Beide evenementen dragen bij aan bewustwording van
de klimaatcrisis in de aanloop naar COP26, dat in november van dit jaar
plaatsvindt.
AMSTERDAM, 13 april 2021 — EVBox Group, in de komende maanden op de New York
Stock Exchange (NYSE: TPGY) genoteerd, wordt de officiële partner van Climate Action, een
wereldwijd netwerk dat bestaat uit ruim 1300 NGO's in meer dan 130 landen. In de aanloop
naar de United Nations Climate Change Conference (COP26), gehouden in Glasgow in
Schotland, organiseert Climate Action het hele jaar door verschillende virtuele evenementen
om het bewustzijn te vergroten en om vooruitstrevende bedrijven, organisaties en individuen
samen te brengen.

EVBox Group is aanwezig op de Transport Transition Summit
EVBox Group is aanwezig op de Transport Transition Summit om innovatieve oplossingen op
tafel te leggen om de uitdagingen, veroorzaakt door klimaatverandering en de groeiende
wereldbevolking, te bestrijden. Het evenement vindt (virtueel) plaats op 11 en 12 mei 2021.
EVBox Group helpt vooruitstrevende bedrijven om samen te bouwen aan een verbonden,
internationaal en emissievrij transportnetwerk.

Kristof Vereenooghe, President en CEO van EVBox Group, is keynote spreker tijdens een
Climate Leaders Live-interview. Koen Noyens, Director of Policy for Electric Mobility (EU) van
EVBox Group, neemt plaats bij een paneldiscussie over transportoplossingen voor een
wereldwijde emissievrije economie.

Hoe bedrijven de toekomst van vervoer kunnen vormgeven
Al sinds het begin van de coronacrisis, kregen de luchtvaart en het openbaar vervoer het zwaar
te verduren. Veel mensen zijn vaker hun eigen auto gaan gebruiken. Tijdens de Transport
Transition Summit zal worden besproken hoe de wereldwijde pandemie de mobiliteit van
mensen heeft beïnvloed. Dit evenement biedt de mogelijkheid om lessen te trekken uit de
pandemie met het oog op de noodzaak van duurzame mobiliteit en transport. Daarnaast zal er
een discussie plaatsvinden over hoe beleid, investeringen en innovatie kunnen worden
gecombineerd om de nodige infrastructuur op te bouwen en in te zetten om de massale uitrol
van duurzame mobiliteit te kunnen ondersteunen.

Praat mee en steun de revolutie
De Transport Transition Summit duurt twee dagen en is virtueel van aard. Elke sessie is daarbij
gericht op een specifieke sector. Schrijf u hier gratis in.

"Sinds 2010 hebben onze laadoplossingen duizenden vooruitstrevende
bedrijven over de hele wereld geholpen bij het uitrollen van elektrische
mobiliteit en het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Ik ben er dan
ook trots op dat EVBox Group samenwerkt met zo’n invloedrijke speler als
Climate Action om het bewustzijn te vergroten en onze ervaring te delen voor
een versnelde overgang naar een wereldwijde emissievrije economie. We
hopen het publiek te inspireren met onze inzichten en streven altijd naar een
productieve samenwerking tussen alle spelers binnen de sector. Alleen zo
kunnen we de duurzaamheidsdoelstellingen halen en een gezonde planeet
voor toekomstige generaties garanderen."
— Kristof Vereenooghe (President & CEO van EVBox Group)

“Climate Action is heel blij met EVBox Group als Headline Partner voor de
aankomende Transport Transition Summit in mei. Het ondersteunen en
opschalen van innovatie binnen cleantech in de mobiliteitssector is van
essentieel belang als we het wereldwijde transportnetwerk emissievrij willen
maken. EVBox loopt voorop met succesvolle samenwerkingen tussen
verschillende sectoren en industrieën. Hun reis van start-up naar scale-up naar
een van ‘s werelds grootste leverancier van laadoplossingen is een bewijs van
hun innovatieve aanpak om de uitstoot van transport terug te dringen. Wij
kijken uit naar een lange en vruchtbare samenwerking met EVBox en
ondersteunen ze vol trots op weg naar hun beursgang op de New York Stock
Exchange (NYSE).”
— Nick Henry (Oprichter en CEO van Climate Action)

###

Over Climate Action
Climate Action is opgericht in 2007 en heeft als missie de transitie naar een wereldwijde groene
economie te versnellen om zo hun eigen doelstellingen en die van het Parijs-akkoord te halen.
Zij doen dit door middel van verscheidene forums met grote impact, virtuele evenementen en
digitale platforms die een dialoog en samenwerking tussen partners uit de publieke en private
sector, beleidsmakers en investeerders vergemakkelijken.

OVER EVBOX GROUP

EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen
met het bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox Group maakt
elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en
(ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon.
EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere
laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren over de hele wereld, waaronder
Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor
ons vervoer.
In 2021 wordt EVBox Group een beursgenoteerd bedrijf op de New York Stock Exchange door een combinatie
met TPG Pace Beneficial Finance en ondersteuning van initiële investeerders BlackRock, Inclusive Capital,

Neuberger Berman Funds en Wellington Management.
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