
Enersize övertar Venergys kinesiska kundstock
Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget framgångsrikt avslutat förhandlingar med Venergy
avseende övertagande av den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden. Enersize övertar
rätten till åtta kunder. Avtalet inkluderar fastställande av ersättning till Venergy för bl.a. Hankookprojektet och innebär
att Enersize kommer erlägga en engångssumma om RMB 49 000 (ca 70 000 SEK) till Venergy. I överenskommelsen
ingår att Enersize får rätt att sälja produkter och genomföra projekt till hela den av Venergy upparbetade kundstocken
i Kina samt de projekt där Q+ redan är i drift. Enersize övertar inga kontraktuella skyldigheter eller åtagande från
Venergy gentemot existerande kunder i samband med övertagandet.

I samband med att Enersize meddelade att man ingått ett nytt avtal direkt med Hankook Tire i Jiaxing 24 juni 2019 meddelade
bolaget även att ersättningsnivån till bolagets lokala säljpartner, Venergy skulle fastställas i senare förhandlingar.

Fortsättning med Hankook samt Aden

I och med att det inte kommer utgå någon vidare ersättning till Venergy samt att Venergy framgent inte har något inflytande över
processen för kommande projekt inom Hankookkoncernen möjliggör detta för Enersize att istället knyta Aden närmare till dessa
projekt i en roll som implementationspartner. Bolagets uppfattning är att detta stärker kommande införsäljningsprocess gentemot
Hankook som redan är mycket positiv tack vare det lyckade projektet i Jiaxing. Aden har förklarat sin avsikt att stödja Enersize i
denna process med sälj- samt implementationsresurser. De pågående förhandlingarna om långsiktigt strategiskt partnerskap med
Aden fortgår parallellt.

Effekter på Enersizes försäljning på den Kinesiska marknaden samt befintliga Venergykunder

I och med uppgörelsen avslutas även det avtal bolaget haft med Venergy avseende försäljningskomission för framtida nya kunder.
Venergy och Enersize har istället kommit överens om att eventuella nya kundprospekt som Venergy identifierar i sitt nätverk kan
erbjudas Enersize gentemot en ”finders fee”, vilken framgent kommer förhandlas på en kund-till-kund basis. Med detta upplägg
kommer Venergy inte ha någon påverkan på vare sig Enersize försäljnigsprocess eller senare projektgenomförande. Venergy har
ett stort nätverk inom kinesisk industri samt starka lokala politiska förankringar vilket Enersize på detta sätt fortsatt får tillgång till. I
och med uppgörelsen försvinner Venergys inflytande över projektupplägg och implementation vilket enligt bolaget innebär en
förbättrad möjlighet att erbjuda både kunder med Q+ installation och kunder i tidigare stadier Enersizes tjänster och produkter i
linje med Bolagets nya affärsmodell. Enersize kommer i förlängningen erbjuda tidigare Venergykunder projekt och produkter i
enlighet med bolagets nya affärsmodell.

Rätten till följande kunder övertas av Enersize i samband med överenskommelsen:

Hankook - ingen framtida ersättning till Venergy
Pangang - Venergy har rätt till 14% av framtida projektintäkter
Flatglass - Venergy har rätt till 3% av framtida projektintäkter
Xinyi glass - ingen framtida ersättning till Venergy
BBMG - ingen framtida ersättning till Venergy
Pharma No4 - ingen framtida ersättning till Venergy
Xinfengming - Venergy har rätt till 3% av framtida projektintäkter
Tongkung - Venergy har rätt till 3% av framtida projektintäkter

”Jag är mycket nöjd med uppgörelsen med Venergy som jag nu har fått på plats. Vi kan nu förfoga över den upparbetade
kundstocken och existerande Q+ installationer och vi kan därmed agera fritt efter eget tycke vilket jag ser som nödvändigt för
att kunna arbeta för att lyfta över tidigare vinsdelningsprojekt till vårt nya sätt att göra affärer på. Kanske viktigast på kort sikt är
att uppgörelsen ger oss fritt spelrum för att arbeta vidare med införsäljning till Hankookkoncernenens övriga fabriker. I de
arbetet är det också mycket glädjande att Aden uttryckt sitt fulla stöd och ställer nödvändiga resurser till förfogande för att detta
ska röra sig framåt så snabbt som möjligt. Med stängning av pågående företrädesemission i sikte, långt gångna förhandlingar
med Aden samt ypperliga förutsättningar för fler Hankookprojekt så ser jag med spänning fram mot kommande månaders



med Aden samt ypperliga förutsättningar för fler Hankookprojekt så ser jag med spänning fram mot kommande månaders
utveckling för Enersize i Kina. ”, säger Anders Sjögren, VD.

Om Aden

Aden Services är ett helintegrerat facility managementbolag med 26 000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika kinesiska
städer. Adenergy startades 2018 av Aden med syfte att fokusera ännu tydligare på att erbjuda helhetstjänster inom
energieffektivisering och utsläppsminimering med hjälp av IoT. Adens kunder är främst stora multinationella bolag och största
delen av verksamheten är i Kina. Det helägda dotterbolaget Adenergy tillhandahöll implementationsresurser till Enersize för
genomförandet av Hankookprojektet. Aden Services och Adenergy har huvudkontor i Shanghai, Kina. Enersize och Aden har en
pågående förhandling om strategiskt samarbete kring försäljning och projektgenomförande på den Kinesiska marknaden för
Enersize produkter Q+ och LEAQS.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i
huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade
”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize
ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och
tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.
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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
11 oktober 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


