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Enersize skriver avsiktsförklaring för att 
tillhandahålla tjänster i Indien

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”) undertecknar ett avsiktsförklaring 
med eClouds Energy LLP (“eClouds”) i Indien. Enersize och eClouds kommer att samarbeta för 
att leverera Enersize's Compressed Air Services till slutkunder i Indien.

Enersize arbetar med WWF och H&M för att minska energiförbrukningen hos leverantörer i Indien 
genom att utföra energieffektivitetstjänster på leverantörens tryckluftssystem. Enersize vill testa 
sin affärsmodell på några pilotkunder i Indien (leverantörer till H&M) med stöd från eClouds som 
utför de faktiska tjänsterna som underentreprenör till Enersize. Pilotprojektet förväntas omfatta upp 
till fem leverantörer och målet är att avsluta under 2021. Enersize förväntar sig att täcka kostnader 
och investeringar med en eventuell vinst beroende på resultaten från de enskilda piloterna.

Enersize och eClouds kommer tillsammans att investera i att bygga verksamheten i Indien. 
Enersize kommer att utbilda eClouds i att tillhandahålla  och eClouds Compressed Air Services
kommer att tillhandahålla resurser som ska utbildas. Företagen vill genomföra framgångsrika 
piloter och steg för steg utveckla verksamheten med sikte på ett fullständigt partnerskap där 
eClouds tar affärsansvaret på den lokala indiska marknaden.

"Vi har hjälpt företag att spara över 100 miljoner INR i elräkningar varje år under de senaste åtta åren. 
Partnerskap med Enersize skulle hjälpa våra kunder att optimera energiförbrukningen ytterligare. Vi 

”, är glada över att kunna erbjuda Enersizes produkter och tjänster till dem säger Shantha Kumar, VD 
för eClouds

"Jag är glad att komma igång med eClouds och testa den indiska marknaden, med stöd av WWF 
", och H&M säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Om eClouds
eClouds nuvarande huvudsakliga verksamhet är att genomföra energikontroller och resulterande 
energieffektivitetsåtgärder, men företaget är också ägare av och konsulter inom vind- och 
solkraftverk som levererar elektrisk energi till marknaden. eClouds har tjänat kraftindustrin i Indien i 
över tio år och har hjälpt konsumenterna att minska sin energiförbrukning såväl som deras 
koldioxidavtryck.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

https://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. 

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

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-03-16 10:30 CET.
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