
Enersize får pilotorder från tyska Kruckenberg Drucklufttechnik
GmbH
Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har fått en order från tyska Kruckenberg Drucklufttechnik
GmbH (”Krückenberg”) avseende ett pilotprojekt på Barry Callebauts chokladfabrik i Hamburg. Ordervärdet för Enersize uppgår
till omkring SEK 50 000 för mjukvarulicens till LEAQS.

Det välrenommerade tyska familjebolaget Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH har som en del i ett större projekt med Barry Callebaut valt
Enersizes molntjänst LEAQS för läckagekontroll i Barry Callebauts fabrik i Hamburg, Tyskland. Läckagesökningen beräknas inledas under
oktober 2019 och pågå under tre veckor. Ordern har ett värde för Enersize på SEK 50 000 och består i huvudsak av licens till Enersize
LEAQS. Krückenberg kommer även att hyra instrument från Enersize för att genomföra läckagesökningen. Målet med projektet är att förbättra
effektiviteten i Barry Callebauts tryckluftssystem. För Enersize innebär pilotprojektet en möjlighet att skapa underlag för en långsiktig
användning av Enersizes system i Barry Callebauts fabriker.

Daniel Winkler, sälj- och marknadschef för Enersize, kommenterar: 

”Detta är vår första affär i Tyskland som är en strategiskt viktig marknad för Enersize. Pilotprojektet med Krückenberg har förutsättningar att
utvecklas till ett långvarigt samarbete. Barry Callebaut har 59 fabriker globalt och vi kommer att arbeta för att Enersizes koncept kommer till
nytta i flera av dessa. Till exempel har vi Enersize Enterprise, vilken ger kunden möjlighet att central övervaka flera fabrikers tryckluftsystem.” 

Anders Sjögren, VD för Enersize, kommenterar: 

”Samarbetet med Krückenberg är spännande för Enersize. Daniel Winklers säljarbete ger resultat och vi har nu vår första tyska återförsäljare.
Vi möts med stort intresse när vi presenterar våra produkteroch känslan är att vi har helt rätt inriktning i vårt säljarbete; att minska
förbrukningen av tryckluft är förmodligen den mest effektiva metoden att minska CO2-utsläppen och dessutom får kunden tillbaka pengarna
på mycket kort tid.” 
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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 25 september 2019.

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


