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Enersize fokuserar på mjukvara och centraliserar 
verksamheten till Lund

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat att centralisera och 
effektivisera Bolaget för att snabba på omställningen mot försäljning av mjukvara som leder 
till återkommande intäkter. VD Anders Sjögren tar kortsiktigt över den operativa ledningen av 
sälj- och marknadsarbetet. Omorganisationen förväntas effektivisera arbetet och sänka 
kostnaderna för bolaget genom att kontoret i Göteborg läggs ner.

Enersizes styrelse arbetar strategiskt för att accelerera omställningen mot försäljning av mjukvara 
för att ge återkommande intäkter. I samband med det läggs Göteborgskontoret ner och VD tar 
kortsiktigt över den operativa ledningen för sälj- och marknadsarbetet med uppgift att initiera ett 
program för utveckling av go-to-market-strategin.

I den marknadssituation som nu uppstått kommer Enersize att koncentrera verksamheten till Lund. 
I detta ingår även ökat fokus på ”Compressed Air Services”, bolagets unika integrerade Software-
as-a-Service-erbjudande. Till att börja med ligger försäljningens huvudfokus på att utveckla 
Enersizes partner eco-system och i linje med detta har Bolaget intensifierat samarbetet med sina 
partners i Sverige.

Omställningen genomförs med omedelbar verkan och förväntas inte påverka omsättningen 
nämnvärt på kort sikt men ge förutsättningar för snabbare tillväxt under 2021. Bolaget räknar med 
att kostnaden för bolaget minskar med ca 0,3MSEK per månad när förändringen är fullt genomförd.

Efter en mycket lyckad emission har Enersize säkrat möjligheten att utveckla bolagets sälj- och 
marknadsarbete i nya geografier, t ex Tyskland. Investeringar görs även för att stärka portföljen av 
unika SaaS-komponenter för industriell realtidsoptimering av tryckluft. Bolaget börjar också skönja 
mer positiva köpsignaler från marknaden som varit i det närmaste stillastående efter Covid19. 
Projekt som såldes i Q1 har i många fall skjutits i tiden p g a Covid19 men börjar nu planeras in för 
leverans.

”Att Lund nu även blir huvudkontor för sälj- och marknadsorganisationen är ett naturligt steg i vår 
utveckling och kommer innebära att vi kan arbeta snabbare med omställningen till att bli ett 

”mjukvarubolag , säger Anders Sjögren, VD för Enersize

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

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-08-21 09:00 CEST.
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