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Rättelse: Enersize erhåller order på Compressed 
Air Services från Saint-Gobain Sweden AB 
ISOVER
Pressmeddelandet publicerat 5 maj 2021 kl 8.30 saknade MAR-hänvisning. Rättelsen inkluderar 
MAR-hänvisning.

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Saint Gobain Sweden 
AB ISOVER i Billesholm (”ISOVER”) beställt Enersizes Compressed Air Services för monitorering 
av sitt tryckluftssystem. Tjänsten som levereras är en prenumeration på Enersizes Compressed 
Air Services och ordervärdet uppgår initialt till cirka 0,5 MSEK.

Med monitoreringssystemet Q+ZONE som ingår i Compressed Air Services kommer ISOVER 
kunna mäta och bibehålla en låg läckagenivå, samt få en unik inblick i sitt tryckluftssystem för att 
genomföra preventivt underhåll.

Tryckluft, som i genomsnitt utgör 10% av industrins elförbrukning, är i många fall den dyraste 
energikällan som används av industrin och besparingspotentialen ligger inte sällan på över 30% 
enbart på grund av läckage. Då många industrier idag har mål att göra årliga energibesparingar är 
energieffektivisering av tryckluft en fantastisk möjlighet som inte bara ger energibesparing utan en 
snabb återbetalning samt kan minska risken för produktionsstörningar.

Enersize har sedan tidigare ISOVER som kund, men i samband med leveransen av Q+ZONE 
kommer ISOVER att bli en viktig referenskund för Enersize. Bolaget avser att genomföra 
eventuella framtida projekt för ISOVER i tätt samarbete med sin samarbetspartner i Sverige, 
Momentum Industrial AB (”Momentum”). Parterna kommer tillsammans arbeta för att synliggöra de 
stora möjligheterna för energieffektivisering som gömmer sig i industrins tryckluftssystem.

”Vi är glada för samarbetet med ISOVER och satsar på att tillsammans med Momentum överträffa 
”förväntningarna , Anders Sjögren, VD för Enersize

Om ISOVER

Det välkända varumärket Gullfiber skapades år 1967 men redan år 1963 inledde det 
Billesholmsförankrade företaget ett samarbete med världsledaren Saint-Gobain. Bolaget är idag en 
del av koncernen Saint-Gobain och ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för 
isolerdivisionen. Vi arbetar ständigt för att minska vårt klimatavtryck utan att kompromissa med 
kvaliteten. Glasull från ISOVER har, utöver de goda isoleregenskaperna, en rad unika miljöfördelar.

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. 
Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar 
ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3 miljarder SEK.
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Saint-Gobain utvecklar och tillverkar produkter och lösningar som är viktiga ingredienser för allas vårt 
välbefinnande och för vår framtid. De finns överallt i våra boenden och i vårt dagliga liv; i byggnader, 
transportmedel, infrastruktur och i många industriella tillämpningar. De erbjuder komfort, prestanda 
och säkerhet samtidigt som de tar sig an utmaningar som hållbart byggande, resurseffektivitet och 
minskad klimatpåverkan. 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

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

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-05-05 11:05 CEST.
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