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Enersize Oyj förtydligar teckning för 
teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj vill förtydliga, då det kommit in flera frågor, rörande teckningen för serie 3/2023 
från såväl aktieägare som institut. Den 27 januari 2023, fastställdes teckningskursen för 
utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) 
per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

För dig som redan har Teckningsoptioner (ENERS TO3) i din depå kan själv teckna direkt i din depå 
eller genom att kontakta din bank/depå så hjälper de till.

Om du inte äger ENERS TO3 men vill vara med kan du fram till den 9 februari köpa dessa på 
Nasdaq First Norths handelsplats precis på samma sätt som du handlar andra värdepapper. Vissa 
banker/depåer/institut kräver att du svarar på frågor angående teckningsoptioner för att få handla 
Teckningsoptioner hos dem. Sök på ENERS TO3 så får du fram handeln, om inte behöver du göra 
testet. Detta är ett skydd för dig och är både en information och test som du snabbt genomför hos 
dem. Gör du inte det kan du som sagt inte handla Teckningsoptioner. Men är du osäker kan du 
alltid vända dig till deras kundtjänst för hjälp.

Det finns totalt 354 410 778 teckningsoptioner och de som inte utnyttjas senast den 13 februari 
kommer att förfalla. Det innebär att om du har sedan tidigare eller valt att köpa måste du aktivt 
teckna dessa via din bank/depå/institut före den 13 februari. Vill du köpa fler eller sälja några så 
måste du göra det senast den 9 februari så att det finns tid för dig eller den som köper att teckna 
innan den 13 februari.

Den som väljer att teckna sig för inlösen av en ENERS TO3 får en ny aktie för den aktuella 
teckningskursen som är satt till 0,02 SEK (oavsett vad aktuell kurs på aktien är. Courtage utgår ej 
för TO). Dessa ENERS TO3 kommer alltså omvandlas från Teckningsoptioner till fullvärdiga 
Enersize aktier efter att de är betalda och viktigt att veta är att det kan ta någon vecka innan de syn 
på din depå.

Teckningsoptionsinnehavare med förvaltarregistrerat innehav anmäler sig för nyttjande av 
teckningsoptioner direkt hos sin förvaltare/bank. Teckningsoptionsinnehavare med 
direktregistrerat innehav (VP-konto) anmäler sig för nyttjande av teckningsoptioner via Mangold 
Fondkommissions hemsida: https://emission.mangold.se/

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

https://emission.mangold.se/


Pressmeddelande
06 februari 2023 11:20:00 CET

  Enersize Malminrinne 1 B FI-001 80 Helsinki

Nyttjandekurs: 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna av serie 3/2023 kommer 
att vara från och med den 30 januari 2023 till den 13 februari 2023.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: Sista dag för handel med Teckningsoptionerna av 
serie 3/2023 på Nasdaq Stockholm First North Growth Market är den 9 februari 2023.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

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

Bifogade filer

Enersize Oyj förtydligar teckning för teckningsoptioner av serie 3/2023

https://storage.mfn.se/c05fdbbf-51cd-44a3-9d35-f701d1366ab2/enersize-oyj-fortydligar-teckning-for-teckningsoptioner-av-serie-3-2023.pdf

