
Pressmeddelande
10 november 2021 08:30:00 CET

  Enersize Malminrinne 1 B FI-001 80 Helsinki

Enersize erhåller viktiga patentgodkännanden i 
Kina

Nasdaq First North-listade Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har erhållit två 
godkännanden på sina kinesiska patentansökningar. Patenten avser dels metod för att 
designa, optimera och utföra mätningar av tryckluftssystem som består av flera kompressorer, 
dels för att visualisera energianvändningen i sådana system. Patenten utgör viktiga steg i 
utvecklandet av Enersize mjukvaruplattform Compressed Air Services (”CAS”), som erbjuder 
Enersize kunder kontinuerlig monitorering och optimering av tryckluftssystem.

Patenten medför att Enersize har ensamrätt i 20 år från ansökningsdatum, till den 20 mars 2038, i 
Kina och har tilldelats nummer ZL 201810231363.4 och ZL 201810230815.7. Det första patentet 
avser en metod för att genomföra mätningar av ett kompressorsystem bestående av flertalet 
kompressorer, i syfte att effektivera och optimera energianvändningen. Det andra patentet handlar 
om hur man kan modellera och visualisera energianvändningen i sådana system.

”Enersize unika helhetslösning för att optimera tryckluftssystem utgör basen för vår nya affärsmodell, 
vilken bygger på prenumerationer av vår molnbaserade mjukvaruplattform CAS. Ett viktigt arbete för 
oss är att öka värdet på Enersize immateriella tillgångar och säkerhetsställa att vår tjänsteportfölj 
innehar ett gott patentskydd på de marknader som vi befinner oss”, säger VD Anders Sjögren

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com
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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. 
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