
Enersize har antagits till EUs Gateway to Korea program
Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att man antagits till EUs gateway to Korea
program och därigenom erhållit bidrag från EU för affärsutveckling genom ”Business AvenuesGreen Energy
Technologies, Korea mission”. Programmet ger Enersize möjlighet att träffa utvalda kunder och partners på plats i Korea och
det medföljande bidraget från EU täcker alla Enersize utgifter i Korea under genomförandet av programmet.

Genom Enersize framgångsrika referensprojekt med Koreabaserade Hankook Tires kinesiska fabrik och det samarbete som utvecklats
med Aden och Adenergy på den asiatiska marknaden har bolaget sett en betydande potential och intresse för Enersize produkter på den
tillverkningsintensiva Koreanska marknaden vilket legat till grund för bolagets ansökan om att tas upp i Gateway to Korea programmet.

Det nyligen tecknade ramavtalet med Adenergy (Publicerat 2019-11-15, ” Enersize undertecknar ramavtal med Adenergy”) ger Enersize
mycket goda möjligheter att knyta till sig kunder och resurser att genomföra projekt även i Korea.  Adenergy är ett helägt dotterbolag till
Aden Services, ett av Asiens största Facility Management och specialiserat på energibesparingar i industrin.

För mer information om EU gateway projekt for Korea:

https://eu-gateway.eu/green-energy-technologies 

http://www.eu-gateway.kr/ 

https://eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/green-energy-technologies-korea-2 

”Korea är en ledande tillverkningsmarknad med välkända elektroniktillverkare som LG och Samsung. De är även världens ledande
skeppsbyggare, nummer fem i biltillverkning och är sjätte störst inom stålindustrin.  Utöver detta har Koreanska bolag en tung etablering
av egna fabriker i Kina. Vårt fokus ligger på att växa på tillverkningsintensiva marknader och att finnas i Korea passar ypperligt in i vår
globaliseringsstrategi. Tack vare Aden och Hankook har vi även en mycket bra startposition på den Koreanska marknaden”, säger
Anders Sjögren, VD för Enersize

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

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
15 november 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


