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NGENIC AB (PUBL) FÖRVÄRVAR IENERGY
SOLUTIONS AB
Ngenic förvärvar iEnergy solutions AB som är en systemintegratör med egen
hårdvaruoberoende tjänstebärande IoT plattform.
Grundarna av iEnergy solutions AB har mer än 50 års erfarenhet av att implementera smarta system
inom energisektorn i syfte att spara energi och skapa beslutsunderlag för fastighetsägare,
energibolag och industrier.
iEnergy Solutions AB blir ett helägt dotterbolag i koncernen och med sin hårdvaruoberoende IoT
plattform som verktyg för systemintegration bildas ett nytt affärsområde; Professional Services.
”Det här är riktigt spännande, vi har scannat marknaden och sett att andra företag lagt ner 100-tals
miljoner för att bygga liknande plattformar. Efter att ha utvärderat alternativen och även använt oss
av iEnergys plattform i flera kundprojekt, har vi verifierat att tekniken och kostnadsbilden är mycket
konkurrenskraftig.” säger Björn Berg vd Ngenic
Affären beräknas vara slutförd i november i år. Köpeskillingen om maximalt 8 MSEK är indelad i tre
komponenter. En kontantandel tillsammans med emitterade aktier, samt en prestationsbaserad
tilläggsköpeskilling under det kommande 12 månaderna utifrån de gemensamma nya kontrakt som
affären genererar.
Förvärvet ger en mindre påverkan på intäkterna och resultat under 2021, vid full tilläggsköpeskilling
kommer långsiktiga återkommande intäkter att öka med ca 10% på årsbasis.
“Vi har under många år jobbat med Ngenic i flera innovativa energirelaterade spjutspetsprojekt, och
följt bolagets fantastiska resa från att vara en startup till att bli ett börsnoterat bolag. Vi är oerhört
nöjda med att nu få till en gemensam kraftsamling för att accelerera utvecklingen framåt” säger
Joachim Lindborg och Patrik Nilsson som kliver in i Ngenic som systems integration architect
respektive ansvarig för affärsutveckling och investor relations.
“Affären tillför Ngenic en unik kompetens och kraft, inte bara inom integration av system och teknik,
utan även i strategi och affärsutveckling genom personer med mycket gedigen branscherfarenhet.
Det som iEnergy tillför kommer leda till mycket spännande möjligheter och följer den plan vi
kommunicerade i samband med noteringen” säger Björn Berg vd Ngenic.”
Effektbristen i våra elnät skapar stora problem för industrier, företag och kommuner som inte kan
skapa nya affärer, arbetstillfällen eller bostäder. Genom att integrera data från fler resurser och göra
fastigheter energiflexibla kan bolagen tillsammans skapa digital samverkan för ett hållbart
energisystem. Ngenic såg detta redan 2010 och grundades med visionen att bli en del av lösningen
och använda smart teknik med smarta algoritmer för att skapa förutsättningar för inte bara
smartare energianvändning utan också smartare effekthantering.
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Kort om iEnergy Solutions AB
iEnergy erbjuder fastighetsägare och energibolag en hårdvaruoberoende unik tjänstebärande
plattform för datainsamling, analys och styrning för energieffektivisering, lagring och lastbalansering.
Bolaget är en avknoppning utifrån flera utvecklingsprojekt under åren och har redan ett antal
spännande kunder såsom HSB, Statens Fastighetsverk och Scandinavian biogas.

VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
BJÖRN BERG, VD
Mail: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17

KORT OM NGENIC
Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av
energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som
kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig
infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar.
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret
ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer
information, besök: www.ngenic.se
Ngenics Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Denna information är sådan information som Ngenic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2021-09-29 10:00 CEST.
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