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Teckningskurs för utnyttjande av 
teckningsoptioner av serie 2 i Enersize har 
fastställts till 0,46 SEK i Sverige och 0,04438 EUR 
i Finland

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2019 en 
företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en 
aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober erhöll därmed en vederlagsfri 
vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). 
Varje två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen 
vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption är 0,46 SEK respektive 0,04438 
EUR per aktie.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2 i sammandrag:

Teckningsperiod 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 31 augusti till 11 
september 2020.

Teckningskurs 
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje två (2) ägda teckningsoptioner teckna tre (3) 
nya aktier till en teckningskurs om 0,46 SEK respektive 0,04438 EUR per aktie. Ägare av 
teckningsoptioner av serie TO2 ombedes uppmärksamma att nuvarande nominella aktiekurs för 
Bolaget (”ENERS”), är lägre än optionens teckningskurs om 0,46 SEK per aktie.

Sista dag för handel 
Sista dag för handel med teckningsoptionerna TO2 på Nasdaq First North Growth Market var den 
27 augusti 2020.

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

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan   åstadkomma 10-Enersize
50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem.   för mätning och övervakning. Enersize Q+

 för central övervakning med Q+ över flera fabriker.   för Enersize Enterprise Enersize LEAQS
läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp 
och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av 
branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala 
elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och 
Shanghai och utvecklingskontor i Lund.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.
. enersize.com

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550
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