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Enersize Oyj offentliggör 
investeringsmemorandum inför 
företrädesemission

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har med anledning av den 
företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) som 
offentliggjordes den 24 oktober 2022 upprättat ett investeringsmemorandum som kommer att 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida enersize.com och Mangold Fondkommission AB:s (”
Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 31 oktober 2022 
innehar aktier i Enersize Oyj har med företräde rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. I 
Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där fyra (4) teckningsrätter 
berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Vid teckning av tre (3) nyemitterade aktier 
erhålls även tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 3/2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER 
NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA 
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas 
tillgängligt på  samt Mangolds hemsidor från och med den 2 november 2022 när Bolagets
teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 31 oktober 
2022 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var den 27 oktober 2022. 
Teckningsperioden löper från den 2 november till 16 november 2022 i Sverige och från den 3 
november till den 18 november 2022 i Finland.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds 
Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

https://enersize.com/for-investors/rights-issue-2022-eng/
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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
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