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Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersize aloittaa projektin
kiinalaisen lasinvalmistajan kanssa
Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersize on sopinut asentavansa Enersizen paineilman kulutuksen mittaus- ja energiatehokkuusjärjestelmän
kiinalaisen tasolasinvalmistajan yhteen tehtaaseen. Lasinvalmistajalla on yhteensä seitsemän tehdasta ja se on pörssinoteerattu kiinalainen
yhtiö jonka liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa. Enersizen aiemmat järjestelmäinstallaatiot ovat kohdistuneet eletroniikka- ja
autoteollisuuteen. Tämä on Enersizelle ensimmäinen asennus lasinvalmistuksen alalla.

Pilottitehtaan potentiaaliset säästöt Enersizen ratkaisulla on arvioitu olevan vuositasolla 500.000 – 700.000 euroa. Enersizen
järjestelmäasennuksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana. Enersizen osuus vuosittaisista säästöistä
projektin aikana tullaan määrittelemään kun säästöt ovat verifioitu ja niistä on sovittu asiakkaan kanssa.

Enersize kertoi äskettäin vastaanottaneensa ensimmäisen merkittävän maksusuorituksen Kiinassa toteuttamastaan voitonjakoperusteisesta
energiansäästöprojektista, ja että yhtiö suunnittelee listautumista vuoden 2017 aikana. 

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren:

”Olen erittäin ylpeä siitä että Enersize on salkkuyhtiömme. Tuodaksemme pohjoismaalaista johtavaa energiatehokkuusteknologiaa niille
markkinoille maailmassa joissa tarve sille on suurin on rohkeaa, kunnianhimoista ja potentiaalisesti erittäin tuottavaa. Uskomme että
energiatehokkuus, toisinsanottuna negawattien tuotanto, tulee nousemaan itsessään merkittäväksi omaksi teollisuuden haarakseen ja yhtiöt
kuten Enersize ovat hyvissä asemissa saamaan johtavan roolin tällä uudella alalla."

Enersizen hallituksen puheenjohtaja Christian Merheim kommentoi: 

“Kuten tämä uusi asennussopimus osoittaa, jälleen kerran, on että Enersize on löytänyt teknologialleen ja toiminnalleen Kiinassa oikean
markkinaraon. Tulee olemaan jännittävää seurata tämän projektin kehitystä, koska odotamme sen johtavan hankevirtaan jolla on merkittävää
liikevaihtopotentiaalia Enersizelle.”
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Enersize lyhyesti

Enersize saavuttaa keskimäärin 30% säästön teollisten paineilmajärjestelmien energiankulutuksessa itse kehittämänsä tiedonkeruu- ja
analyysijärjestelmänsä avulla. Globaalisti arviolta 90% valmistavasta teollisuudesta käyttää paineilmajärjestelmiä ja niiden kulutus vastaa
arviolta 5% koko maailman sähköenergian kulutuksesta. Enersizen päämarkkinalla Kiinassa paineilmajärjestelmät käyttävät noin 10% koko
maan sähköenergian kulutuksesta. Enersize jakaa syntyneet säästöt asiakkaansa kanssa, jolle palvelun käyttöönotto on ilmainen. Enersizen
asiakkaana on mm maailman suurin litteiden näyttöjen valmistaja, terästehtaita sekä tunnettuja automerkkejä. www.enersize.com

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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