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Enersize Oyj avslutar processen med Finnish 
Batteries Oy avseende omvänt förvärv för att 
fokusera på kärnverksamheten

Styrelsen för Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 oktober 2021 
pressmeddelande om att Bolaget ingått avsiktsförklaring ("LOI") med Finnish Batteries Oy 
(även kallat TeraFactory) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen. Parterna har 
idag avslutat processen och det omvända förvärvet kommer således inte att genomföras.

Enersize har sedan offentliggörandet att genomföra ett omvänt förvärv av TeraFactory arbetat 
intensivt för att genomföra transaktionen. Under processens gång har parterna konstaterat att det 
saknas samsyn om framtiden. Parterna har därför enats om att avbryta arbetet med det omvända 
förvärvet. Enersize vill fokusera på sin kärnverksamhet med energioptimering som enligt styrelsen 
ligger i tiden och som kommer bli allt viktigare i framtiden.

”Enersize ligger helt rätt i tiden och kan bistå industrin med mer än nödvändiga besparingar för att 
möta energikrisen både snabbt och mycket effektivt och det är där vi vill lägga vårt fokus just nu. 

”, säger VD Anders Sjögren, Enersize OyjEnersize går mot en ljus framtid!

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@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. 
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Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-10-24 10:31 CEST.

Bifogade filer

Enersize Oyj avslutar processen med Finnish Batteries Oy avseende omvänt förvärv för att 
fokusera på kärnverksamheten

https://storage.mfn.se/cdc836bc-43ca-4747-b4e8-649d057a034a/enersize-oyj-avslutar-processen-med-finnish-batteries-oy-avseende-omvant-forvarv-for-att-fokusera-pa-karnverksamheten.pdf
https://storage.mfn.se/cdc836bc-43ca-4747-b4e8-649d057a034a/enersize-oyj-avslutar-processen-med-finnish-batteries-oy-avseende-omvant-forvarv-for-att-fokusera-pa-karnverksamheten.pdf

