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Mangold Insight presenterar uppdaterad analys 
av Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att Mangold Insight, fondkommissionen 
Mangolds analystjänst, har publicerat en uppdaterad analys av Enersize. Ett utdrag från 
analysen återges nedan.

Analysen i sin helhet kan läsas . För fullständigt pressmeddelande från Mangold, .här se här

Avtryck på luftrycksmarknaden
Enersize, som säljer teknik för kostnadsbesparingar i lufttrycksystem, har inlett 2021 starkt. 
Försäljningen för det första kvartalet uppgick till drygt 730 000 kronor, en ökning om 34 procent 
jämfört med samma period 2020. Enersize har bland annat öppnat upp den marockanska 
marknaden genom konsultbolaget Scopp Solutions som har ett omfattande kundnät. Enersize har 
även ingått avtal med svenska Momentum Industries. Mangold ser positivt på den förväntade 
effekt dessa avtal väntas bringa i form av ökad försäljning och återkommande intäkter. Vidare 
medför Enersizes affärsmodell hög skalbarhet vilket bidrar till attraktiva marginaler framgent.

Ställer om till försäljning av mjukvara
Enersize intäkter har tidigare härstammat från ett brett utbud av tjänster inom energieffektivisering. 
Bolaget förändrar nu sin försäljningsstrategi till en SaaS-modell samt expertis för energioptimering 
av industriell tryckluft. Omsättningen kommer genera återkommande intäkter och en skalbarhet.

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://insight.mangold.se/analysis/enersize-update-2/
https://www.bequoted.com/bolag/mangold-insight/pressmeddelande/enersize-avtryck-pa-luftrycksmarknaden-mangold-insight-analy-86590/
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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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