
Enersize deltar på Traton Innovation Expo i Södertälje den 2
oktober 2019
Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget kommer att delta på Innovation Expo i Södertälje den 2
oktober 2019. Evenemanget arrangeras av Traton Group SE, som sedan september 2018 är namnet på Volkswagens division för
tunga lastbilar och bussar. Det är ett helägt dotterföretag till Volkswagen AG. Traton Group SE innefattar framför allt fordon
under varumärkena MAN och Scania.

Enersize har bjudits in att delta på evenemanget eftersom Traton vill lyfta fram Enersize’s samarbete med Scania och marknadsföra Enersizes
unika produktkoncept. Bakgrunden till detta samarbete och inbjudan till evenemanget är att Scania Growth Capital sedan tidigare har
investerat i Enersize. På evenemanget kommer Enersize att visa upp sin teknologi och hur denna fungerar inom samarbetet med Scania.
Innovation Expo är öppet för journalister och branschanalytiker.

För mer information om Innovation Expo, vänligen besök: https://innovationday.traton.com/

”Enersize Q+ kör sedan tidigare i ett pilotprojekt på Scania i Södertälje och jag är glad för det goda samarbetet. För Enersize är denna pilot
en språngbräda till fler stora projekt!”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize.
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Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella
tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize
LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några
månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av
världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och
utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com


