
Enersize ingår samarbete med internationellt erkänd expert inom
tryckluftsoptimering samt omformar ledningsgruppen
Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget har ingått ett strategiskt samarbete med Bo Kuraa samt dennes BKU
Consult. Bo Kuraa är mekanikingenjör och en av världens ledande experter på energibesparing i industriella tryckluftssystem
med bland annat Världsbanken och FN som tidigare uppdragsgivare. Det fyråriga samarbetsavtalet innebär att Bo Kuraa
kommer att arbeta exklusivt för Enersizes räkning med tryckluftseffektivisering. Bo Kuraa kommer även att ingå i Enersizes nya,
omformade ledningsgrupp.

Bo Kuraa har i ett stort antal år arbetat som internationellt ledande expert på industriell energieffektivisering och industriell energistyrning med
bl.a. tryckluft som specialitet. Tidigare har Bo exempelvis anlitats av Världsbanken och FN (UNIDO) för internationella industriella
energieffektiviseringsuppdrag i Asien och Mellanöstern. Han har förutom specialistkompetens inom tryckluftssystem även unik kompetens inom
optimering av ångpannor vilket är vanligt förekommande inom industrin. Bo Kuraa har även ett pågående samarbete med DTI, Teknologiska
Institutet i Danmark, samt ett brett internationellt kontaktnätverk. Bo Kuraa kommer att utgå från utvecklingskontoret i Lund och bistå med
värdefull input till utvecklingsteamet för att förbättra Enersizes algoritmer och automatiserade mjukvara.

Avtalstiden mellan Enersize och BKU Consult uppgår till fyra år från och med den 31 december 2018. Bo Kuraa kommer att arbeta exklusivt för
Enersize och erhålla marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Vidare innefattar samarbetsavtalet ett optionsprogram som kommer att
slutförhandlas och meddelas marknaden genom pressmeddelande i ett senare skede.

Bo Kuraa kommer att ingå i Enersizes nya omformade ledningsgrupp, vilken består av VD Anders Sjögren, marknads- och försäljningschef
Daniel Winkler och Mekanikingenjör Bo Kuraa. Ledningsgruppen har omformats i syfte att effektivisera organisationen samt minska bolagets
kostnader. Styrelsen bedömer att den nya ledningsgruppen både kommer att möjliggöra en framgångsrik etablering i Europa samt stärka upp
projektverksamheten i Kina. Marko Tapaninaho som tidigare var VP Technology & Projects samt Sami Kyllönen som tidigare var VP
Operations, China lämnar ledningsgruppen och Enersize.

Bo Kuraa kommenterar: 

”Det är med stor glädje som jag ingår detta strategiska samarbete med Enersize och blir en del av bolagets ledningsgrupp. Jag har lång
erfarenhet som expert på besparingar i tryckluftssystem och har tydligt sett att Enersize och LEAQS teknologier kraftigt förenklar och
effektiviserar optimering av industriella tryckluftssystem. Det ska bli ett sant nöje att bidra med min kompetens för att både driva på befintliga
vinstdelningsprojekt samt utveckla ännu bättre mjukvaror och därmed aktivt kunna vara en del i Enersizes fortsatta utveckling under lång tid
framöver.” 

Anders Sjögren, VD för Enersize, kommenterar: 

”Att vi nu knutit en internationellt ledande expert inom området till Enersize stärker vår förmåga att genomföra befintliga kundprojekt
effektivare, ger oss bättre kravställning på vår mjukvaruutveckling och framförallt skapar ett starkt förtroende i tryckluftsbranschen såväl som
hos våra kunder. Vi är mycket stolta över att kunna presentera detta samarbete och vi är väldigt glada att vi hittat en form på samarbetet som
gör Bo Kuraa till en integrerad del av Enersizes operativa verksamhet.”
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Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000
läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas
energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder
tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av
plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i
Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com


