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Enersize effektiviserar organisationen och 
kraftsamlar för att hjälpa företagen att spara 
energi

Enersize genomför en effektivisering av organisationen och genomför besparingsåtgärder på 
forskning, ekonomi och overheadfunktioner sammantaget uppskattas besparingsåtgärderna 
medföra en reduktion av rörelsekostnader om cirka 40 procent. Organisationens kostnader 
effektiviseras på flera områden samtidigt ökar fokuset på försäljning och 
kundimplementationer och det kommer genomföras omställningar i organisationen för att 
snabbare nå ut på marknaden i denna aktuella energikrisperiod.

Forskning- och utvecklingsarbetet avses att reduceras och outsourcas då produkterna går över till 
leverans. Personalkostnaderna i bolaget minskas med ca 50%, besparingen verkställs löpande och 
förväntas vara fullt genomförd under första kvartalet nästa år. Kostnader för Bolagets 
ekonomiavdelning förväntas minska med cirka 20 procent och planeras verkställas fr.o.m. 15 
november 2022. Overheadkostnaderna sänks med cirka 20 procent och den besparingen planeras 
vara fullt genomförd under första kvartalet 2023. Besparingsåtgärderna beräknas minskar Bolagets 
rörelsekostnader med cirka 40 procent vilket motsvarar ca 9 MSEK på årsbasis.

”Enersize har under de senaste åren investerat i bolagets produkter och tjänster som en del av den 
tillväxtplan som gjordes i slutet av 2020. Många av de här investeringarna har varit för att skapa unika 
system på marknaden som vi nu kan börja kapitalisera på. Bolaget har ett ansvar mot aktieägarna 
att löpande se över såväl tillväxtfrämjande som kostnadsbesparande åtgärder vilket vi kommer 
fortsätta med för att optimera verksamheten och kostnader. Just nu är vi i en position att kunna hjälpa 
både lokala och internationella bolag i deras akuta strävan att få till energibesparingar. Våra 
lösningar kan bidra till hela besparingskravet som EU satt upp och det är därför extra viktigt att vi 

”, säger VD Anders verkligen kraftsamlar kring detta. Det är uppgiften för hela bolaget just nu.
Sjögren, Enersize Oyj

”Möjligheterna är mycket lovande just nu då allt fokus i världen lagts på just energibesparingar och 
minskning av slöseri av energi. Detta är inget nytt för Enersize team som arbetat med den kanske 
mest slösaktiga delen av industrin i flera år. Luft har ansetts som mer eller mindre gratis trots att det 
är en enorm kostnad för i princip varje industri. Luften har inte prioriterats trots otaliga rapporter om 
förluster på ca 50% i dessa system och forskning som visar att man kan sänka både 
produktionskostnader och öka effektiviteten till en mycket ringa kostnad. Enersize expertis kommer 
att kunna bidra mycket starkt till denna effektivisering och alltmer uppmärksammade problematik. Vi 
gör oss redo dels med tydliga besparingar och mer fokus på sälj men vi känner också ett starkt 
förtroende från aktieägarna och investerare som i turbulenta tider verkligen visat intresse för vår 
emission och gett en 100% garanti. Det ger oss alla förutsättningar att ta oss ut till kund och skapa 
förändring. Kapitalet ger oss möjlighet att trots att våra intäkter är baktunga snabbt expandera och 

”, säger Johan Olson, stödja omställningen som industrin, samhället och vi alla söker.
styrelseordförande Enersize Oyj
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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 2022-10-25 14:30 CEST.

Bifogade filer

Enersize effektiviserar organisationen och kraftsamlar för att hjälpa företagen att spara energi

mailto:ca@mangold.se
https://storage.mfn.se/2f7f0f46-268e-4ddc-8355-4123997c28db/enersize-effektiviserar-organisationen-och-kraftsamlar-for-att-hjalpa-foretagen-att-spara-energi.pdf

