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Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersizelle toinen hanke
kiinalaisen litteänäyttövalmistaja BOE:n kanssa
Enersize on tehnyt BOE Display Technology Co. Ltd:n kanssa sopimuksen uudesta hankkeesta, joka kattaa asennuksen Enersizen paineilman
kulutuksen mittaus- ja energiatehokkuusjärjestelmän yhteen BOE:n tuotantolaitokseen Pekingissä. Tämä on Enersizelle toinen hanke BOE
Groupin kanssa yhteistyössä paikallisen Jointeam Internationalin kanssa.

Säästöpotentiaalin tuotantolaitoksessa arvioidaan olevan vuositasolla yli 3 MEUR, joka on yli kolminkertainen säästöpotentiaali verrattuna
Enersizen aiemmin BOE:n kanssa toteuttamaan hankkeeseen, josta Enersize sai ensimmäisen voitonjakoperusteisen maksusuorituksen
vuonna 2016.

BOE Groupilla on Kiinassa kahdeksan vastaavanlaista tuotantolaitosta. BOE on listayhtiö Shenzhen Stock Exchangessa ja sen suurin
osakkeenomistaja on Kiinan valtio. BOE Groupin liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa vuonna 2015 ja se on maailman kolmanneksi suurin
litteänäyttövalmistaja.

Enersizen osuus vuosittaisista säästöistä projektin aikana tullaan määrittelemään hankkeen toisessa vaiheessa kun säästöt ovat verifioitu ja
niistä on sovittu asiakkaan kanssa. Hankkeen asennustyöt alkavat välittömästi.

Enersizen toimitusjohtaja Sami Mykkänen kommentoi:

”Uusi sopimus vanhalta BOE:n kaltaiselta asiakkaalta, jolla on erittäin korkeat laatustandardit, on paras todiste Enersizen asiakkailleen
tuottamasta korkeasta lisäarvosta. Uuden projektin valtava säästöpotentiaali tekee tilanteen Enersizelle erityisen kiinnostavaksi.”

Enersizen hallituksen puheenjohtaja Christian Merheim kommentoi:

“Olemme tyytyväisiä että meillä on Kiinassa useita hyviä partnereita. BEO projektin partnerimme Jointeam on ollut loistava kumppani sekä
pilot-projektin menestyksekkäässä toteuttamisessa että tämän kaupan voittamisessa. Olemme edelleen vahvistamassa sekä teknologiaamme
että resurssejamme ja uskomme että tämä tulee auttamaan meitä voittamaan tulevina vuosina uusia suuria projekteja yhdessä Jointeamin
kanssa.”

Jointeam International, Yuan Wei kommentoi:

"Tämä on Jointeamin toinen Enersize projekti BOE:lle ja luonnollinen askel sen jälkeen kun toteutimme yhdessä menestyksekkäästi pilot-
projektin BOE:n Pekingin 5. generaation -laitoksellaan. Strategiamme tuoda kehittyneitä Pohjoismaisia energiatehokkuusteknologioita Kiinan
markkinoille on tuottanut tulosta ja olemme hyvin innoissamme tuloksista joita Enersizen teknologialla voidaan saavuttaa. Olemme
vakuuttuneita että tulemme tämän projektin kautta vielä enemmän laskemaan BOE:n hiilijalanjälkeä ja energiakustannuksia. CO2 päästöjen
laskeminen on nyt korkealla hallituksen agendalla joten tällaiselle toiminnalle on nyt Kiinassa entistä enemmän tarvetta.”
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Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä.
Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on
listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.
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