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Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersize keräsi täysimittaisesti
merkityssä annissa 2,9 MEUR pääomaa ja listautuu FN
Tukholmaan kesäkuussa
Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersize keräsi listautumisannissa menestyksekkäästi 2,9 MEUR uutta pääomaa ennen osakkeiden listausta
First Northiin. Anti merkittiin täysimääräisesti ja se tuo yhtiölle 700 uutta osakkeenomistajaa. Ensimmäisen kaupankäyntipäivän arvioidaan
olevan 15. kesäkuuta 2017, riippuen Nasdaqin hyväksynnästä. Cleantech Investin omistus Enersizessa on annin jälkeen 37,7 %.

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi:

“Onnittelemme Enersizea tästä saavutuksesta ja olemme erittäin ylpeitä Enersizen osakkeenomistajia. Yhtiöllä on jo nyt merkittävä positiivinen
vaikutus ekosysteemiimme vähentämällä Kiinan teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme iloisia, että olemme olleet osallisia Enersizen
kasvun nopeuttamisessa ja tavoitteenamme on toimia näin myös jatkossa. Todellinen kasvutarina alkaa nyt.”

Enersizen hallituksen puheenjohtaja Christian Merheim kommentoi:

”Tämä täysmääräisesti merkityn annin avulla meillä on nyt valmius edetä täydellä höyryllä niin teknisen, että markkinakehityksen saralla.
Listautuminen on meille vain ensimmäinen askel tällä polulla ja jatkamme innolla töitä tullaksemme tunnustetuksi markkinajohtajaksi
paineilman tehokkuusohjelmistojen alueella. 

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Christian Merheim, Hallituksen puheenjohtaja, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53, christian.merheim@enersize.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

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.

Cleantech Investin kertoma omistusosuus listatuissa salkkuyhtiöissä ei ota huomioon yhtiössä olevia mahdollisia optio-ohjelmia.
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


