
Enersize ingår nytt avtal direkt med Hankook i Kina
Enersize Oyj:s (”Enersize”) meddelar idag att bolaget ingått ett nytt avtal med Hankook Tire Jianxing Co., Ltd. (”Hankook”).
Avtalet är det första avtalet som skrivits avseende LEAQS i Kina och det första som har tecknats direkt med kund i Kina utan
samarbetspartner som mellanhand. Avtalet avser ett pilotprojekt av Enersizes läckagesökning med hjälp av LEAQS på en
begränsad del av Hankooks fabrik i syfte att visa vilken nivå på energibesparingarna som uppnås. Parternas mål är att vid
positivt resultat följa upp med ett fullskaligt projekt inkluderande hela fabriken samt även i förlängningen vidare till andra
Hankookfabriker. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 70 KSEK vilket innefattar demonstration av läcksökning med LEAQS på en
avgränsad produktionsyta. Hankook ansvarar för utförandet av läckagereperationerna baserat på LEAQS.

Enersize och Hankook avtalade via Venergy under sommaren 2018 ett installationsavtal av
Enersize Q+ system för mätning av fabrikens tryckluftssystem. Enersize och Hankook har nu
förhandlat om ett nytt direkt avtal med avsikt att börja använda LEAQS för energibesparingar.
Avtalet ersätter det tidigare installationsavtalet och är tecknat mellan Hankook och Enersize
helägda kinesiska dotterbolag.

Avtalet innefattar ett pilotprojekt för en avgränsad produktionsyta motsvarade cirka 10% av
fabrikens totala yta där Enersize ska utföra läckagesökning med hjälp av LEAQS och där Hankook kommer ansvara för reparationer av
läckagen. Målsättningen med det nya avtalet är att påvisa Enersizes utökade erbjudande av både läckagesökning och energibesparing via
mjukvarorna LEAQS och Enersize Q+ och parterna har som avsikt att vid positivt initialt resultat fortsätta samarbetet med ett nytt projekt
täckande hela fabriken och i förlängningen även ytterligare Hankookfabriker. Hankooks underhållspersonal kommer då erhålla utbildning i
användande av LEAQS så att dessa självständigt kan genomföra både läckagesökning och reparation.

Uppskattad besparingsnivå för kunden för pilotprojektet uppskattas till 20-30% av det använda flödet i den undersökta fabriksdelen.
Pilotprojektet beräknas genomföras av Enersize i slutet av april 2019 varefter Hankook har målsättning att vara färdiga med reparationerna i
maj 2019. Därefter följer utvärdering och slutförhandlingar om fullskaligt projekt.

Hankook är världens sjunde största tillverkare av fordonsdäck och är ursprungligen från Sydkorea. Hankook är idag en av Kinas absolut
största däcktillverkare. Bolaget har fabriker över hela världen samt fabriker i Jiangsun, Jianxing samt Chongqing i Kina. Fabriken i Jianxing
tillverkar tiotals miljoner däck årligen.

”Det känns mycket spännande att rulla ut ett nytt avtal med Hankook och det är ett genombrott för Enersize att ett avtal i Kina tecknas direkt
med slutkund och det är även ett stort genombrott att det är uppbyggt på en stegvis modell där Enersize erhåller betalning i varje steg, även
det första. Vi kommer i projektet att använda både LEAQS och Enersize Q+ för att visa hur mjukvarorna tillsammans kan åstadkomma större
energibesparingar. Detta avtal är ytterligare ett bevis att licensmodellen fungerar och har stor potential och skalbarhet även i Kina.”,
kommenterar Anders Sjögren, VD för Enersize.
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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 1 april 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


