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Enersize presenterar kompletterande 
information avseende föreslagna beslut på 
ordinarie bolagsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) presenterar härmed kompletterande beslutsunderlag inför bolagets 
ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2020. De kompletterande förslagen hänför sig till 
beslutspunkterna 10 och 12 på kommande ordinarie bolagsstämma. Se kallelse publicerad den 
8 maj 2020 för ytterligare information relaterad till stämman. Fullständigt beslutsunderlag till 
ordinarie bolagsstämma finns även tillgängligt på Enersizes hemsida.

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägare som representerar ungefär 20 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår 
för ordinarie bolagsstämman att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för 
mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet 
av nästa ordinarie bolagsstämma: EUR 400 per månad till styrelseordförande. EUR 300 per månad 
per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till bolaget.
Det föreslås vidare att styrelseledamöternas skäliga rese- och logistikkostnader ersätts.
12. Val av styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ungefär 20 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår 
för ordinarie bolagsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna Anders Lundström, Thomas 
Bengtsson och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke samt att Stefan Kaiser enligt 
samtycke väljs in som ny ledamot i styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid 
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Stefan Kaiser has worked almost 30 years in the small -and midsize business sector in Sweden 
and abroad. He has extensive experience in finance, accounting, fundraising and investments. He 
holds a Master of Science in Business and Economics and has been a Public Chartered 
Accountant.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: anders.sjogren@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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