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Ändring av antalet aktier i Enersize Oyj

I samband med den nyligen genomförda fullt garanterade företrädesemissionen ingick 
Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) garantiavtal med ett antal kvalificerade investerare. 
Två av garanterna har nu valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. 
Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 5 november 
2021 beslutat om en riktad emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget, och teckningskursen 
har fastställts till 0,12 SEK.

Som tidigare kommunicerats via  har Bolaget tidigare ingått pressmeddelande den 12 oktober 2021
garantiavtal med investerare i den riktade emissionen som genomfördes i samband med den 
nyligen avslutade företrädesemissionen. I enlighet med ingångna garantiavtal hade garanterna 
möjlighet att välja att erhålla garantiersättning, som uppgick till 10 procent av garantibeloppet, i 
form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Två garanter har valt att erhålla 
garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen beslutat, 
med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2021, om en riktad 
emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot 
garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts av styrelsen till 
0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar kursen i de nyligen genomförda emissionerna, och där hänsyn 
tagits till den gällande marknadssituationen. Aktieteckningspriset kommer att kvittas mot beloppet 
av garantiavgiften.

Som kommunicerats via  ökade antalet aktier i Bolaget pressmeddelande den 3 december 2021
med 233 773 852 aktier till totalt 467 547 705 aktier efter genomförd företrädesemission och riktad 
emission. Genom den nu beslutade riktade emissionen till garanter ökar antalet aktier i Bolaget till 
472 547 704 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

https://mfn.se/a/enersize/enersize-oyj-foreslar-en-fullt-garanterad-foretradesemission-och-en-riktad-emission-om-totalt-cirka-28-msek
https://mfn.se/a/enersize/enersize-oyj-offentliggor-slutligt-utfall-i-foretradesemissionen
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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. 

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