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Enersize deltar i Världsnaturfondens Cleantech-
program på den indiska marknaden

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”) har bjudits in av Världsnaturfonden 
(“WWF”) att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers 
anläggningar i Indien. Bolaget kommer att presentera för indiska leverantörer till H&M, som är 
medlem i Climate Savers-programmet, på ett webinarium som WWF arrangerar i mars 2021.

Climate Savers-programmet hjälper multinationella företag, såsom H&M, att fokusera på 
resursanvändning och föreslå sina leverantörer rekommenderade lösningar och system för att 
minska svinnet och förbättra effektiviteten.

H&M, som en del av sitt arbete för att , har  . rädda vårt klimat ingått partnerskap med WWF
H&M är medlem i   and tar nu del i Cleantech-programmet för att få Climate Savers-programmet
hjälp med att genomföra åtgärder för att minska resurserna som konsumeras i företagets 
leverantörskedja. H&M:s vision är att bli .klimatpositiv till 2040

Programmet Enersize har bjudits in till är i sin startfas och kan komma att expandera till andra 
länder där H&M har leverantörer. Det totala antalet indiska leverantörer till H&M är cirka 200 och 
deras storlek varierar från små (några tusen anställda) till mycket stora (cirka 100 000 anställda). 
Textilindustrin, H&M:s typiska leverantörsbransch, har processer som är beroende av tryckluft och 
Enersizes  kan stödja leverantörer som vill gå ifrån från reaktivt till Compressed Air Services
proaktivt underhåll av sina tryckluftssystem.

Diskussionen mellan WWF, H&M, Enersize och ett finansieringskonsultföretag GloFin Advisory AB 
(“GloFin”) startade i september 2020 och har gått stadigt framåt med några presentationer och 
förslag på affärsmodeller och har nu stärkts av inbjudan till webinariet och undertecknandet av ett 
avtal med GloFin.

Enersizes system erbjuder, till skillnad från många andra lösningar och system för att minska 
resursanvändningen, en mycket hög avkastning på investeringen och har tagits emot med intresse 
av H&M: s cleantech-team och prioriteras därför för det kommande webinaret.

”Intresset från WWF och H&M för våra välpaketerade Compressed Air Services visar att vi nu har en 
affärsmodell och en produktportfölj som fungerar. Vi förstår att Indien är en utmanande marknad 
men med stor potential. WWF och H&M kommer att driva leverantörerna att agera och eftersom 
Enersize blir den rekommenderade partnern tror jag att samarbetet kommer att vara fruktbart för alla 

”, säger Anders Sjögren, VD för Enersizeparter

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/climatebusiness/climate_business_network/
https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/climate/
https://www.wwf.se/foretag/samarbeten/hm/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/climatebusiness/climate_business_network/
https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/climate-savers-q-a-h-m-s-vision-to-be-climate-positive-by-2040
https://enersize.com/
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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. 

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

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-03-16 08:30 CET.

Bifogade filer

Enersize deltar i Världsnaturfondens Cleantech-program på den indiska marknaden

https://storage.mfn.se/fd73c071-6ddf-4ca6-aa4e-dbd9b5f242b6/enersize-deltar-i-varldsnaturfondens-cleantech-program-pa-den-indiska-marknaden.pdf

