Loudspring ostaa osake-enemmistön Eagle Filtersissä ja ryhtyy
parantamaan energiayhtiöiden tuotannon tehokkuutta
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Loudspring on hankkinut osake-enemmistön Eagle Filter Oy:stä. Tämän yritysoston myötä Loudspring:stä ottaa askeleen
muutoksessa teolliseksi yhtiöksi, joka säästää luonnonvaroja. Loudspring:in omistus Eagle Filtersissä ennen järjestelyä oli 34%
ja järjestelyn myötä se nousee 63,4%:iin. Sovittu yritysjärjestely koostuu 300 000 € sijoituksesta yhtiöön sekä osakevaihdoista
Eagle Filtersin perustajien kanssa. Järjestelyn jälkeen Loudspring:in A osakkeiden lukumäärä kasvaa 128 788 osakkeella, joka
vastaa 0,5% Loudspringin osakkeista järjestelyn jälkeen. Yhden Loudspring:in osakkeen hinta järjestelyssä on 2,64€. Osapuolet
ovat myös sopineet optiosta, joka mahdollistaa Loudspring:in Eagle Filters omistuksen nousun 80%:iin. Eagle Filtersin
liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,9 MEUR (ei tilintarkastettu). Käyttämällä Eagle Filtersin tuotteita energiateollisuuden
vuotuinen säästöpotentiaali on yli $10 miljardia.
Eagle Filtersin liittäminen Loudspring:in tytäryhtiöksi on linjassa joulukuussa julkaistun strategiapäivityksen kanssa, jonka mukaan Loudspring
pyrkii lisäämään omistustaan valikoiduissa nopeasti kasvavissa, kannattavissa tai lähellä kannattavuutta olevissa ja pääomakeveissä
osakkuusyhtiössään. Eagle Filters täyttää kaikki nämä ehdot.
Eagle Filtersin asiakasportfolio koostuu johtavista kansainvälisen energia-alan yhtiöistä, jotka saavuttavat yhtiön tuotteilla merkittäviä säästöjä
polttoainetehokkuudessa ja vähenemiä CO2 päästöissä. Eagle Filtersillä on laajeneva tuoteportfolio, joka sisältää korkean tehokkuuden
suodattimia voimaloiden sisäänottoilmalle, sisäänottoilman jäähdytysjärjestelmän sekä tietojärjestelmän voimalaitoksen reaaliaikaiseen
valvontaan. Näitä tuotteita voidaan käyttää sekä kaasuturbiineissa että generaattoreissa.
Eagle on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa, kun sen tuotteet ovat näyttäneet kykynsä säästää käyttäjilleen useita miljoonia dollareita
per voimalaitos ja kun maailman suurimmat energiayhtiöt, kuten maailman suurin kaasuturbiinioperaattori Engie, ottavat käyttöön Eagle
Filtersin tuotteita. Loudspring:in operatiivinen, markkinointi- ja liiketoiminnan kehitystuki tulee jatkossa olemaan keskeinen voimavara, jonka
avulla Eagle Filtersin kasvua pyritään kiihdyttämään. Eagle Filters jatkaa toimintaansa omana juridisena yhtiönä Loudspring sateenvarjon alla.
Loudspring:in toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi:
“Loudspring siirtyy nyt uudelle tasolle, kun muutumme yhtiöryhmäksi, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Ensimmäisenä askeleena
meillä on nyt oma energiatehokkuuspalvelu energiateollisuudelle. Yksi päivitetyn strategiamme tavoitteista on hankkia enemmistö tai 100%
omistuksia valikoiduissa osakkuusyhtiössä, ja tähdätä maailman markkinajohtajuuteen näissä liiketoiminnossa. Toinen tavoite on kehittää
näistä yksiköistä erittäin kannattavia, runsaita osinkoja tuottavia omia liiketoimintoja.”
Juha Kariluoto, Eagle Filtersin toimitusjohtaja:
“Loudspring:in kasvanut omistus ja lisäpääoma mahdollistavat meille keskittymisen tärkeimpään – eli myyntiin. Tuotteemme ovat
kiistämättömästi todistaneet tehokkuutensa ja luotettavuutensa, olemme viime aikoina saaneet hyvin tilauksia ja meillä on nyt mahdollisuus
kasvaa nopeasti. Viimeaikaiset jatkotilaukset IEC:lltä ja Engieltä ovat esimerkkejä asiakkaidemme luottamuksesta teknologiaamme. Uudet
tilaukset Aasiasta ja Euroopasta heijastelevat asiakkaiden kiinnostusta tarjoamaamme energiansäästöpotentiaaliin. “
Lidgren jatkaa:
“Eaglen tuotteissa on ainutlaatuista se, että ne voidaan ottaa käyttöön helposti, investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt ja niillä voidaan
saavuttaa erittäin merkittäviä vähenemiä CO2 päästöissä. Olemme erittäin iloisia, että Eagle Filters on ensimmäinen Loudspring:iin
konsolidoitu yhtiö ja innoissamme kun pääsemme kiihdyttämään sen kasvua toimipisteistämme Euroopassa ja Yhdysvalloissa.”
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Loudspring lyhyesti
Loudspring 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. Loudspringin A-sarjan osake on listattu
Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla LOUD ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal LOUDS.
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