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Enersize Oyj genomför riktad kvittningsemission 
till emissionsgaranter med anledning av den 
avslutade företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier och 
teckningsoptioner som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 och vars utfall 
offentliggjordes den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Med anledning av 
Företrädesemissionen har styrelsen idag beslutat om att genomföra en riktad 
kvittningsemission av aktier till de garanter som valt att erhålla ersättning i form av 
nyemitterade aktier (”Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts 
som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i 
Ersättningsemissionen är fastställd till 0,0507 SEK, vilket motsvarar den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 november 2022 till 
och med 16 november 2022.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med 
ingångna garantiavtal, möjlighet att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller 
nyemitterade aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av 
nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande 
från bolagsstämman den 3 juni 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 
24 183 798 aktier. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants 
fordran på garantiersättning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra 
Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för 
Bolaget. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata 
möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för kontant utbetalning. 
Teckningskursen har fastställts till 0,0507 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda 
genomsnittskursen för Enersize aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen som löpte 
under perioden från och med den 2 november 2022 till och med den 16 november 2022. 
Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,0507 SEK per aktie, vilket kan jämföras med 
stängningskursen för Bolagets aktie per den 2 januari 2023 som uppgick till 0,0445 SEK per aktie.. 
Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Genom 
Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Enersize med 24 183 798 aktier till totalt 851 142 280 
aktier och aktiekapitalet ökar med totalt 4 211,73 EUR till 148 230,68 EUR. Utspädningen med 
anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 2,84 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds 
Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget.
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Viktig information

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

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

Om Enersize Oyj

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 åtagande 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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