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Enersize – 100% av emissionen ger 10,6Mkr till 
bolaget för tillväxt

Enersize meddelade igår att emissionen tecknades till 100% och att det gjordes med 98,2% av 
befintliga och nya aktieägare direkt och endast marginella 1,8% gick till garanter. Det är ett 
styrkebesked inför kommande expansionsplan under 2023 och Enersize ser en mycket stark 
tillväxtresa i dessa tider av allt större fokus på energioptimering och krav på besparingar.

Enersize har gjort en transformation under hösten för att snabbt kunna möte upp och erbjuda 
energibesparingar inom industrin. EU:s krav, liksom krav från myndigheter världen över, utgör en 
gynnsam möjlighet för satsningar på Energibesparingar. Inom kort räknar Enersize med att börja 
leverera även på lite längre avtal även om affärerna är så kallat baktunga.

”Full teckning i emissionen som var garanterad slutade med flertalet besvikna garanter som inte 
tecknat sig i emissionen efter att ha räknat med att i dessa tider få en säker tilldelning. Det blev 
bara 1,8% och de flesta är mycket besvikna över detta men samtidigt är man positiv till att det finns 
en positiv syn på bolaget och dess uppenbara marknad. Så på det hela taget är det en stor 
framgång!”, säger VD Anders Sjögren, Enersize

Emissionen är en framgång på flera sätt då vi fått en breddning i ägandet genom att 28,8% 
tecknades utan företrädesrätt. Genom det har vi fått in många nya ägare vilket är mycket positivt.

”Fler engagerade ägare ger ökad spridning på marknaden och det är viktigt på många sätt. Vi vill ju 
att våra lösningar ska nå ut till fler kunder och att fler skall tipsa om att man kan spara stora 
mängder el utan att göra avkall i sin verksamhet. Samtidigt gör vi alla en insats för vår 
gemensamma energiförsörjning utöver att det är en spännande investering.”, säger Anders 
Sjögren, VD på 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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