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Enersize signerar avtal om kreditram – 
expanderar nya SaaS-affärsmodellen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om en kreditram om sammanlagt 
8,4 MSEK med en mindre grupp investerare. Kreditramen ger styrelsen möjlighet att aktivt 
utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör expansion av 
den nya SaaS-affärsmodellen.

Kreditramen som uppgår till 8,4 MSEK i trancher om först 4,4 och därefter 4 MSEK har 
tillhandahållits av tre långivare i förening: Modelio Equity AB, Gerhard Dal och Råsunda Förvaltning 
(“Långivarna”). Bolaget avser att avropa en första tranch om 4,4 MSEK initialt. Räntan har satts 
utifrån marknadsmässiga villkor och löper på avropad kredit, som förfaller till återbetalning den 31 
december 2021. Bolaget har rätt att helt eller delvis återbetala krediten jämte upplupen ränta i 
förtid. Därutöver ges Långivarna rätt att delta i en framtida potentiell emission av aktier i Bolaget. 
Enligt information publicerad den 15 mars 2021 arbetar styrelsen med att genomföra en eller flera 
riktade emissioner, och diskussioner med investerare pågår.

”Det är en oerhört spännande tid för Enersize när vi nu börjar rulla ut vår nya SaaS-affärsmodell på 
allvar. Vi ser redan order och möter mycket intresse från marknaden. Krediten möjliggör en fortsatt 
expansion av den nya affärsmodellen som bygger på återkommande intäkter från abonnemang på 
Compressed Air Services”, Anders Sjögren, VD för Enersize.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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



Pressmeddelande
06 maj 2021 15:05:00 CEST

  Enersize Malminrinne 1 B FI-001 80 Helsinki

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 2021-05-06 15:05 CEST.
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