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Enersize avser att effektivisera bolagsstrukturen

Enersize Oyjs (”Enersize” eller ”Bolaget”) styrelse meddelar idag att man har för avsikt att 
ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize i syfte att uppnå en förenklad 
bolagsstruktur och administration, samt reducera overhead-kostnader. Styrelsen avser att titta 
på olika möjligheter att genomföra effektiviseringen, där domicilbyte, fusion och omvänt 
förvärv identifierats som tänkbara alternativ.

Bolaget har under det senaste året genomgått en omfattande omställning av verksamheten som 
innebär att man lanserat en ny affärsmodell som bygger på försäljning av Enersize unika ”Software-
as-a-Service” lösning. En del av omställningen har varit att centralisera verksamheten till det 
svenska Enersize Advanced Research AB.

Styrelsen tittar nu aktivt på olika alternativ för att förenkla bolagsstrukturen i Enersize. I dagsläget 
är det finska moderbolaget Enersize Oyj noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm 
under tickern ”ENERS”, samtidigt som all verksamhet bedrivs från det svenska dotterbolaget. 
Avsikten att förenkla bolagsstrukturen är på grund av att det skulle kunna medföra positiva 
effekter i form fördjupad centralisering och effektivisering, förenklad administration samt 
reducerade overhead-kostnader. Alternativ som identifierats och diskuterats i syfte att uppnå detta 
är domicilbyte, fusion samt sk. omvänt förvärv. En typ av omvänt förvärv, nämligen det som 
innebär att ett icke-noterat bolag tar över Enersize Oyj’s plats på Nasdaq First North och att 
aktierna i den svenska delen av Enersize delas ut under Lex Asea till aktieägarna och att den 
svenska delen av Enersize börsintroduceras på Nasdaq First North, ses som extra fördelaktigt då 
det bör kunna genomföras utan nettokostnad och då Enersize’s aktieägare efter genomförd affär, 
förutom att de fortsatt äger samma andel i Enersize, även äger aktier i ett nytt bolag.

”Ett viktigt steg i processen att bygga det nya Enersize är att bolagsstrukturen anpassas till de nya 
förutsättningarna. Styrelsen ser det som angeläget att undersöka möjligheterna för att ytterligare 
effektivisera verksamheten, vilket skulle vara gynnsamt för såväl Enersize som dess aktieägare”, 
säger styrelseordförande Anders Lundström

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
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E-post: ir@enersize.com
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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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