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Enersize Oyj offentliggör utfall för nyttjande av 
teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2023, utfallet för 
nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i 
samband med Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner under fjärde 
kvartalet 2022. Under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 hade innehavare av 
Teckningsoptionerna möjligheten att teckna nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,02 
SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR), genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Totalt tecknades 240 657 122 aktier, genom nyttjande av 240 657 122 Teckningsoptioner, vilket 
motsvarar en nyttjandegrad om cirka 68 procent. Enersize tillförs därmed cirka 4,8 MSEK före 
emissionskostnader om cirka 0,25 MSEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick 
under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 och har således avslutats.

Antal aktier

Enersize tillförs cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. 
Antalet aktier i Enersize ökar med 240 657 122 från 826 958 482 till 1 067 615 604.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 22,54 
procent.

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2023-02-16 [**:**] CET.

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra 
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika 
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli 
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för 
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet 
från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550
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För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com
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