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Enersize Oyj informerar om avstämningsdag 
inför förestående företrädesemission

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, vid sitt konstituerande 
styrelsemöte efter årsstämman beslutat om avstämningsdag för den emission av aktier med 
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som 
offentliggjordes den 8 maj 2020. Erbjudandet består av högst 101 641 252 nya aktier.

Mot bakgrund av bemyndigande på årsstämman den 29 maj 2020 har styrelsen samma dag 
beslutat om att fastställa den 4 juni 2020 som avstämningsdag för deltagande i 
Företrädesemissionen. Formellt styrelsebeslut om Företrädesemissionen beräknas fattas tisdagen 
den 2 juni 2020.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Enersize i samband med 
Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Enersize och investerare ska inte 
teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enersize 
kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Enersize beräknar 
offentliggöra omkring den 3 juni 2020.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan   åstadkomma 10-Enersize
50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem.   för mätning och övervakning. Enersize Q+

 för central övervakning med Q+ över flera fabriker.   för Enersize Enterprise Enersize LEAQS
läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp 
och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av 
branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala 
elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och 
Shanghai och utvecklingskontor i Lund.

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

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550
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