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Enersize ingår vinstdelningsavtal med skånsk 
livsmedelsproducent kring energioptimering av 
tryckluft

Enersize har slutit ett 3-årigt vinstdelningsavtal kring energioptimering av tryckluft med en 
skånsk livsmedelsproducent. Enersize installerar sin delvis patenterade, världsunika 
mjukvarulösning Compressed Air Services (CAS) som stöd för optimeringsarbetet. Genom 
kontinuerlig övervakning av tryckluftssystemet och analys i molnet ger CAS beslutsstöd för 
robust och energioptimerad tryckluft. Det direkta ordervärdet beräknas till ca 600kSEK över 3 
år.

Enersize har slutit ett så kallat 50/50-avtal som är 3-årigt och bygger på att parterna delar på de 
besparingar Enersize arbete levererar. Avtalet startar direkt och besparingarna beräknas genom att 
man mäter strömförbrukningen på kompressorerna och jämför med de nivåer som gällde innan 
optimeringsarbetet inleddes (basnivån). Dessa basnivåer är redan satta under 2022 i initiala arbeten 
hos kunden. Ordervärdet på avtalet estimeras till ca 600 000 kr över 3 år.

Energioptimering av industriell tryckluft kan snabbt minska den totala elförbrukningen för ett 
industriföretag med upp till 5% genom riktade insatser och därmed snabbt bidra till ökad 
lönsamhet i produktionen.

“Livsmedelsproduktion är en storkonsument av tryckluft och det är fantastiskt kul att vi nu 
gemensamt med kunden kan visa resultat och bidra i denna för branschen viktiga hållbarhetsfråga. 
Detta avtal visar också att vårt arbete med att ställa om från forskning och utveckling till mer aktiv 
försäljning och anpassning av verksamheten börjar ge effekt.”, säger Johan Olsson, VD på Enersize 
Oyj

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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