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Enersize erhåller ännu en order från partnern 
SCOPP Solutions i Marocko

Enersize Advanced Research AB erhåller ny order från Marocko genom den lokala partnern 
SCOPP Solutions. Slutkunden är Asment Temara en del av Votorantim Cimentos som är det 
största cementföretaget i Brasilien och det åttonde största i världen.

Asment Temara omsätter nästan 1,4 Miljarder SEK (ca 120Milj €) med sina ca 200 anställda och de 
har lagt en beställning för sin fabrik i Marocko på inledningsvis en Enersize X+ray och läcksökning 
med Enersize Q+Leaqs till ett av deras kompressorsystem med ett uppskattat värde på runt 
100.000 SEK som faktureras av SCOPP där Enersize får sin del enligt partneravtal. Man avser, 
enligt uppgift från SCOPP, efter läcksökningen att gå vidare med Enersize tjänsten Q+moni som en 
SAAS tjänst. Detta är ett pilotprojekt för Asment Temara som inom bolaget har många fler liknande 
kompressorsystem.

“The main driver is energy efficiency & cost saving but the impact of a stoppage related to 
compressed air or other reason is very high in cement process.” Säger Achraf Zerhouni Industrial 
Solutions Director SCOPP Solutions

”Det börjar nu ta mer fart även I Marocko och det blir fler och fler ordrar med tätare intervaller.  Det 
märks att det inte bara är i Europa som det är problem med elkostnader. Dessutom att intresset för 
att faktiskt övervaka och prediktera problem med Q+Moni tjänsten blivit mer och mer efterfrågad. 
Dels för att upptäcka problem tidigt men även för att minska produktionsstopp. ”, säger VD Anders 
Sjögren, Enersize.

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

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