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Enersize Abp:s styrelses 
verksamhetsberättelse för året 2018 

Omsättning 
 
Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2018 uppgick till 209.662 (223.989) EUR. 
Nettoomsättningen under det andra halvåret 2018 uppgick till 25.703 (40.394) EUR. 
Omsättningen för 2018 är lägre än föregående år på grund av att intäkter från nya projekt inte 
har förverkligats in i önskat omfång. Omsättningen under 2017 har i huvudsak utgjorts av 
vinstdelning från Bolagets första projekt med Beijing Optoelectronics. Eftersom 
vinstdelningsavtalets tredje och sista år avslutades under 2018 gick in i sitt tredje och sista 
avtalsår minskades Enersize andel av besparingen något, vilket har inneburit en mindre intäkt 
än för föregående år från detta projekt. Övriga intäkter kommer från ett antal mindre projekt. 
 

Finansiell utveckling 
 
Resultatet för verksamhetsåret 2018 var -1.644.318 EUR (år 2017 -1.820.407 EUR) 
och resultatet under det andra halvåret 2018 uppgick till 1.141.499 (-890 094) EUR. . 
Förlusterna har minskat något vilket främst kan hänföras till ledningens åtgärder för att 
minska kostnadsmassan vilket skett under andra halvåret. 2018 har även lägre  
kostnadsmassa jämfört med föregående år avseende kostnader för börsintroduktionen. 
Den finansiella utvecklingen har varit lägre än väntat och ej utfallit till styrelsens 
belåtenhet vilket har föranlett byte av verkställande direktör, genomförande av 
strategiskt förvärv av LEAQS, ett aggressivt program för kostnadsreduktion samt 
omarbetning och förfining av affärsmodellen. 
 

Likviditet och soliditet 
 
Bolagets likvida medel 31.12.2018 uppgick till 395.494 EUR (32.12.2017 1.822.964 
EUR). Kassaflödet för verksamhetsåret 2018 uppgick till -1.427.470 EUR (år 2017 
1.811.238 EUR). Då bolagets finansiella utveckling varit lägre än förväntat har 
likviditeten påverkats negativt vilket har föranlett styrelsen att i samband med genomfört 
förvärv av LEAQS tecknat ett långsiktigt finansieringsavtal med Formue Nord för att 
tillsammans med budgeterad försäljning kunna garantera en grundläggande 
likviditetstillgång under de närmsta åren. 
 
Bolagets soliditet 31.12.2018 uppgick till 1 % (31.12.2017 61 %). 
 

Förvärv av LEAQS 
 
Bolaget påbörjade ett verksamhetsförvärv av Airdev AB (”LEAQS”) i syfte att åstadkomma 
en omedelbar marknadsetablering i Europa samt bredda kunderbjudandet för att accelerera 
företagets utveckling. Företagsförvärvet och marknadsetableringen förväntas avslutas under 
2019 och finansierades genom en finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S 
(”Formue Nord”) om maximalt 30 MSEK i form av ett konvertibellån som över tre år. I 
finansieringslösningen ingår även en emission av totalt cirka 30 000 000 teckningsoptioner till 
nuvarande ägare samt 15 000 000 teckningsoptioner till Formue Nord där fyra optioner 
berättigar till tecknande av en ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK, vilket kan tillföra bolaget 
ytterligare cirka 45 MSEK vid fullt nyttjande. 
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Forskning och produktutveckling 
 
Enersize har genom sitt helägda dotterbolag Enersize Advanced Research AB utvecklat 
viktig funktionalitet för mjukvaran. Dotterbolagets arbete har lett fram till att 
moderbolaget under 2018 har ansökt om sex patent; två i Kina och fyra i Sverige. 
Moderbolaget har under 2018 aktiverat kostnader för forskning och utveckling om 
736.915 EUR (64.524 EUR). 
 

Personal, styrelse och revisor 
 
Antalet anställda år 2018 var i genomsnitt 10 (6) personer. 
 
Bolagets ordinarie bolagsstämma som hölls 26.4.2018 omvaldes Christian Merheim, 
Thomas Bengtsson Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen till medlemmar i styrelsen. 
Styrelsen valde bland sig Christian Merheim till ordförande för styrelsen. 
 
Ordinarie bolagsstämman beslutade att KPMG Oy Ab nyväljs som bolagets revisor med 
CGR-revisor Mauri Eskelinen som huvudansvarig revisor. 
 

Styrelsemedlemmarnas arvoden 
 
Bolagets ordinarie bolagsstämma som hölls 26.4.2018 beslutade att man som arvode till 
medlemmarna i styrelsen utbetalar 2.000 euro per mandatperiod. Arvoden betalas inte till 
personer i arbets- eller anställningsförhållande till bolaget. Till styrelsemedlemmarna 
betalas skäliga kostnader för resor och logi som sammanträden medfört. Kostnader för 
resor och logi betalas ändå inte till styrelsemedlemmar som bor i huvudstadsregionen i 
sådana fall, då sammanträdena hålls i huvudstadsregionen. 

Transaktioner mellan närstående parter 
 
Bolaget har närståendelån som har beskrivits i punkten transaktioner med intressenter i 
noterna som gäller passiva i balansräkningen. 
 

Ordinarie bolagsstämman 2018 
 
Enersizes ordinarie bolagsstämma hölls 26.4.2018 i Helsingfors. Ordinarie 
bolagsstämman godkände bokslutet för räkenskapsperioden som löpte ut 31.12.2018 och 
beslöt i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsperiodens förlust 1.820.407 euro 
överförs till tidigare räkenskapsperioders vinst/förlustkonto och att ingen utdelning sker. 
Ordinarie bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet till styrelsemedlemmarna och 
verkställande direktören. 
 
Övriga beslut som ordinarie bolagsstämman 26.4.2018 tog har beskrivits i andra delar av 
denna verksamhetsberättelse. 
 
 

Fullmakt till styrelsen att besluta om aktieemission 
 
Enersizes ordinarie bolagsstämma som hölls 26.4.2018 beslöt ge styrelsen fullmakt att 
besluta om emission av aktier och optionsrätter. Antalet aktier som beviljas med stöd av 
fullmakten kan vara högst 7.000.000 stycken. Avsikten med bemyndigandet är att 
möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan 
utveckling av verksamheten. Aktieemissionerna kan ske avvikande från aktieägarnas 
teckningsrätt (riktad emission). Fullmakten gäller fram till 30.6.2019. 
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Extra bolagsstämma, november 2018 
 
Vid extra bolagsstämma som hölls den 28 november 2018 valdes Alexander Lidgren in i 
Enersizes styrelse. Pirita Mikkanen valde att lämna styrelsen. Stämman beslutade om 
styrelseledamöters arvoden som fastställdes till 400 EUR/månad. Stämman beslutade om att 
bemyndiga styrelsen att emittera upp till 44 200 276 aktier, anpassat till finansieringsavtalet 
med Formue Nord vilket ingicks i syfte att bl.a. kunna fullfölja förvärvet av Airdev AB 
(LEAQS). Den totala köpeskillingen för Airdev uppgår till cirka 6 MSEK, varav cirka 2 
MSEK utbetalas kontant och resterade köpeskilling om cirka 4 MSEK skall utbetalas via 
nyemitterade aktier i tre separata transaktioner under tre efterföljande år med start 2019. För 
mer information om detaljerna kring finansieringslösningen och förvärvet av Airdev AB så 
hänvisas till Enersize nyheter. 
 

Optioner och andra särskilda rättigheter 
 
Teckningsoptioner riktade till nyckelpersoner i Enersize: 
Styrelsen beslutade den 20 mars 2017 att, med stöd av aktieägarnas enhälliga besluts 
bemyndigande den 3 februari 2017, rikta optionsprogram till Sami Mykkänen och Christian 
Merheim. Sammanlagt 2 232 500 teckningsoptioner riktades till Sami Mykkänen och 
sammanlagt 1 083 000 teckningsoptioner riktades till Christian Merheim. 
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av maximalt 3 315 500 nya aktier. Teckningstiden 
för aktier med Sami Mykkänens teckningsoptioner är 20 mars 2017 – 31 december 2024 och 
teckningskursen för en aktie är 0,000002 EUR. Teckningskursen har bestämts enligt ett avtal 
om teckningsoptioner ingått 30 september 2014. Teckningstiden för aktier med Christian 
Merheims teckningsoptioner inleds vid den tidigaste av följande tidpunkter: a) då det 
volymviktade snittpriset för Bolagets aktier vid First North varit minst 6.02 SEK under fyra 
(4) efter varandra följande veckor, eller b) när teckningspriset för Bolagets aktier i en emission 
eller priset för Bolagets aktier i aktieöverlåtelser som omfattar minst en (1) procent av 
Bolagets aktier, har varit minst 6.02 SEK per aktie. Teckningstiden för aktier är fem (5) år. 
Teckningskursen för en aktie är 0,22 EUR. Teckningskursen har bestämts enligt ett avtal om 
teckningsoptioner ingått 20 april 2016. Härutöver har styrelsen bemyndigats att kunna 
genomföra ett optionsprogram till övriga styrelseledamöter samt anställda i Bolaget, vilket 
berättigar till teckning av maximalt 1 577 000 nya aktier när (i) Enersize noteras på First North 
och (ii) om det volymviktade snittpriset för Bolagets aktier har varit genomsnittligen minst 14 
SEK under tre (3) efter varandra följande veckor. Teckningspriset för aktierna kommer att 
avsättas till Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.  
 

Koncernstruktur 
 
Bolaget har tre av bolaget till 100 % ägda dotterbolag, Enersize Hong Kong Ltd, Enersize 
Advanced Research AB och Enersize (Shanghai) Technology Co., Ltd.. Två av 
dotterbolagen, Enersize Hong Kong Ltd och Enersize (Shanghai) Technology Co., Ltd., 
hade ingen aktivitet under 2018. 
 

Aktie och aktieägare 
 
Det finns ett aktieslag i Enersize. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North 
Stockholm under symbolen ”ENERS”. Antal aktier i Enersize per den 31 december 2018: 
29 229 680 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2018: 29 
229 680 (27 564 680) aktier. 
 
Under räkenskapsperioden varierade aktiens pris på marknadsplatsen First North Sweden 
mellan 2,2 och 6,9 svenska kronor (SEK). Periodens avslutskurs var 2,32 svenska kronor. 
 
Den sammanräknade omsättningen på Enersizes aktie år 2018 var 10.436.549 aktier. 
Bolaget äger inte av sina egna aktier. 
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Allmänna risker och osäkerhetsfaktorer i 
affärsverksamheten 

 
Bolagets verksamhet innebär risker inom flera områden; 

• Likviditetsbrist i samband med försäljning, framför allt vinstdelningsprojekt i 
Kina. 

• Förseningar i pågående vinstdelningsprojekt leder till försenade intäkter. 
Styrelsen menar att den mest signifikanta risken är brist på likviditet för att kunna fortsätta 
att utveckla verksamheten. Samtidigt har bolaget fått en stabil finansieringslösning genom 
finansieringsavtalet med Formue Nord. Vidare innebär förvärvet av LEAQS och 
anställningen av Daniel Winkler (VD på LMS Nordic AB och skaparen av LEAQS) stora 
möjligheter för en snabb expansion i Norden och Europa. 
Bolaget har tagit hjälp av Bo Kuraa, en internationellt erkänd expert inom 
tryckluftsoptimering, för att kunna snabba på processen med energibesparingar i 
vinstdelningsprojekt i Kina, men det finns parametrar som bolaget inte rår över, som till 
exempel stopp eller ombyggnader i kundernas fabriker. 
 

Väsentliga händelser efter att räkenskapsperioden löpt ut 
 
Enersize erhåller en projektfinansiering om EUR 250 000 från huvudägaren Loudspring Oyj 
(”Loudspring”), som en del i deras tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic 
Environmental Finance Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för 
fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med den större satsning på 
Europamarknaden som Enersize påbörjade i samband med förvärvet av LEAQS under Q1 
2019. 
 

Framtidsutsikter och mål 
 
Enersize har genom förvärvet av LEAQS tagit ett stort steg mot att kunna erbjuda ett 
komplett erbjudande om tryckluftssystemkontroll och skala affären genom 
mjukvarulicenser. Samtidigt pågår vinstdelningsprojekt i Kina och några avslutade 
vinstdelningsprojekt befinner sig i en omförhandlingsfas med mål att behålla kunderna 
under 2019. Enersize har som mål att bli världens ledande företag som erbjuder 
mjukvaror, system och tjänster som hänför sig till energieffektiviteten hos 
tryckluftssystem. 
 

Styrelsens förslag på hur de utdelningsbara tillgångarna ska 
användas 

 
Bolagets egna kapital är 27.464 euro.  Bolaget har inte utdelningsbart kapital. 
 
Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att räkenskapsperiodens förlust (1.644.318 
euro) överförs till tidigare räkenskapsperioders vinst-/förlustkonto och att ingen utdelning 
sker. 
 
 
16.04.2019 
 
Enersize Abp  
Styrelsen 
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Balansräkning  

Tillgångar 31.12.2018 31.12.2017 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   

Utvecklingskostnader 801 438,88 64 523,96 
Immateriella tillgångar totalt 801 438,88 64 523,96 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och konstruktioner 

  

Maskiner och inventarier 20 546,23 27 394,97 
Övriga materiella tillgångar 798 668,42 588 894,21 
Materiella tillgångar totalt 819 214,65 616 289,18 

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i företag inom samma koncern 133 726,89 6 118,60 

Finansiella anläggninsgtillgångar totalt   133 726,89   6 118,60 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 754 380,42 686 931,74 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Varulager m.m. 

Material och förnödenheter 33 933,50 26 104,12 
Summa varulager m.m. 33 933,50 26 104,12 

Fordringar 
Kortfristiga 

  

Kundfordringar 157 664,22 17 272,68 
Fordringar från företag inom samma koncern 67 599,52 40 165,48 
Lånefordringar 820,90 820,90 
Övriga fordringar 42 878,80 123 796,13 
Upplupna intäkter 258,60 11 765,82 
Kortfristiga fordringar totalt   269 222,04   193 821,01 
Fordringar Totalt 269 222,04 193 821,01 

Kassa och bank   395 494,36     1 822 964,34 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   698 649,90     2 631 783,68 

 
Summa tillgångar  2 453 030,32  2 729 821,21 
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Balansräkning   

Skulder 31.12.2018 31.12.2017 
Eget kapital 
Aktiekapital 

 
82 296,54 

 
82 296,54 

Övrigt kapital   
Fond med inbetalt, fritt, eget kapital 5 712 185,38 5 712 185,38 

Tidigare räkenskapsperioders vinst (förlust) -4 122 700,44 -2 302 293,88 
Räkenskapsårets vinst (förlust) -1 644 317,90 -1 820 406,56 
Totala   27 463,58     1 671 781,48 

 
 
 

Skulder 
Långfristiga 

Konvertibla lån 975 153,10  
Övriga skulder 113 418,60 254 941,95 
Långfristiga skulder totalt 1 088 571,70 254 941,95 

Kortfristiga   
Leverantörsskulder 163 943,19 43713,44 
Övriga skulder 489 217,64 494 631,73 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 683 834,21 264 752,61 
Kortfristiga skulder totalt    1 336 995,04   803 097,78 

SUMMA SKULDER    2 425 566,74     1 058 039,73 

Summa skulder  2 453 030,32  2 729 821,21 
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Resultaträkning 
 

 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 

OMSÄTTNING 209 662,35 223 988,89 
Övriga rörelseintäkter  97 412,89 
Material och tjänster   

Material, förnödenheter och varor   
Inköp under räkenskapsåret  -382 285,36 
Förändring av lager 7 829,38 152 167,63 

Köpta tjänster   -24 255,49   -49 442,00 
Material och tjänster totalt -16 426,11 -279 559,73 

Personalkostnader   
Löner Och Avgifter -474 633,40 -512 465,91 
Kostnader för anställda   

Pensionskostnader -80 959,99 -73 360,75 
Andra Kostnader för anställda   -16 342,53   -6 161,27 

Personalkostnader Totala -571 935,92 -591 987,93 
Avskrivning Och Nedskrivningar   

Plan Under Avskrivning -151 848,74 -9 131,66 
Avskrivning Och Nedskrivningar Totala -151 848,74 -9 131,66 

Business Andra Kostnader      -586 952,77   -889 390,08 
RÖRELSERESULTAT 
Finansiella intäkter och kostnader 

-1 117 501,19 -1 448 667,62 

Andra ränteintäkter och finansiella intäkter 64,38 80,67 
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   -526 881,09   -371 819,61 
Finansiella intäkter och kostnader totalt      -526 816,71   -371 738,94 

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
SKATTER 

-1 644 317,90 -1 820 406,56 

RÄKENSKAPS PERIODENS VINST/FÖRLUST -1 644 317,90    -1 820 406,56 
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Noter till bokslutet 31.12.2018 
Noter i enlighet med bokföringsförordningen 

Noter angående tillämpade bokslutsprinciper 
 

Bolaget genomgår företagsrekonstruktion. Rekonstruktionsplanen fastställdes 11.7.2014. 
 

1. Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bestämmelserna om småföretag (Statsrådets 
förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 1753/2015) 

 
2. Uppgifterna om den föregående räkenskapsperioden är jämförbara med denna räkenskapsperiod. 

 
3. Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden; 
 

1) Dotterbolag Airdev AB (100%, etablerat i Lund, Sverige) Förvärvet av Enersize Oyj: s ägarandel 
bekräftades 26.3.2019. Vid tidpunkten för bokslutet har betalats 125.608,29 EUR i förskott. 

2) Enersize Oyj har fastställt 44.229.680 teckningsoptioner för distribution den 8 mars 2019. Av dessa riktar 
sig 29.229.680 st till aktieägarna och 15.000.000 i enlighet med villkoren i finansieringslösningen med 
Formue Nord. Fyra teckningsoptioner ger dig rätt att förvärva 1 Enersize Oyj-aktie till ett belopp om 4 SEK. 
Som mest kan teckningsoptioner 11 057 420 Enersize Oyj-aktier tecknas. Teckningsoptionerna är giltiga i 3 
år från datumet för distributionen och kan användas två gånger om året perioder (april och oktober). Den 
sista användningsperioden är 30 dagar före utgångsdatum. 

 
4. Bolaget är moderbolaget till 

Enersize Hong Kong Ltd (100%, etablerat i Hong Kong) 
Enersize (Shanghai) Energy Technology Co, Ltd (100%, etablerat i Shanghai, Kina) 
Enersize Advanced Research AB (100%, etablerat i Lund, Sverige) 

 
5. Något koncernbokslut har inte uppgjorts, dotterbolagen har inte haft någon betydande verksamhet under 

räkenskapsperioden. 
 

6. Förändring av balansräkningens presentation: På grund av en förändring av redovisningsprincipen i 
koncernen sedan årsredovisningen 2017 flyttas 588 894,21 EUR från "Varor under tillverkning" till 
"Övriga materiella tillgångar". 

 
7. Bolaget noterades på börsen First North 2017 och bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet. 

 
Avskrivningarna har beräknats utgående från den ekonomiska användningstiden enligt följande: 
Tillgång Avskrivningsmetod 
Maskiner och inventarier 25 % avskrivning på utgiftsresten 
Övriga materiella tillgångar 3-5 linjär avskrivning under 3-5 år 

 

Principerna för hur kursen på poster i utländsk valuta räknats ut 
 

Kursförändringen i bolagets valutakonto har bokförts i enlighet med Finlands Banks snittkurs 
bokslutsdagen och skillnaden har i balansräkningen bokförts på sitt eget konto som kalkylerad 
kursförändring. 
 
Leverantörsskulderna och övriga kortfristiga valutaskulder har värderats till Finlands Banks snittkurs 
bokföringens registreringsdag.  

 

Noter till balansräkningen 

Förklaring av amorteringsperioder för goodwill och aktiverade utvecklingskostnader  
 

Aktiverade utvecklingskostnader kommer att avskrivas när de börjar ge inkomst. 
Under 2019 pågick utvecklingsprojekt fortfarande.  



Bokslut 31.12.2018 Enersize ABP FO-nummer 2317518-8 
 

 

  11(15) 

 

Noter till Balansräkningen 
Specifikation av eget kapital 

 

Eget kapital 31.12.2018 31.12.2017 
Aktiekapital 82 296,54 82 296,54 
Andra Medel   

Inbetalt fritt eget kapital fond 5 712 185,38 5 712 185,38 
Tidigare räkenskapsperioders vinst (förlust) -4 122 700,44 -2 302 293,88 
Räkenskapsårets vinst(Förlust) 

Eget kapital totalt 
  -1 644 317,90 -1 820 406,56 

27 463,58 1 671 781,48 
 

Riktad nyemission 

Den 3 februari 2017 beslutade bolagets aktieägare enhälligt om en riktad emission av 1 576 930 nya aktier. 
Teckningskursen för emissionen var 5,20 SEK per aktie. 

Teckningen tecknades fullt ut och teckningskursen ingicks i bolagets investerade fria aktiefond. 

De nya aktierna registrerades i handelsregistret den 9 mars 2017. 

Börsintroduktion 

Den 20 april 2017 beslutade styrelsen om en riktad emission med utgångspunkt i bemyndigandet från 
årsstämman den 1 mars 2017 genom att emittera högst 4 050 000 nya bolagsaktier till allmänheten i Sverige. 
Emissionen emitterades fullt ut. Det specifika teckningspriset var 6,90 kronor per aktie och noterades i 
bolagets investerade fria aktiefond. De nya aktierna registrerades i handelsregistret den 8 juni 2017.  

Säkerheter och ansvarsförbindelser 
Skulder och säkerheterna för dessa enligt balanspost och säkerhetsslag 

 
 

Specifikation av 
främmande kapital 

 
Skuldbelopp Ställda 

panter 
Inteckningar  

Övriga 
säkerheter 

 
Säkerheter totalt 

Skulsaneringsskulder 1) 265 671,70  900 000 83 000 983 000 EUR 5) 

Konvertibeln 2) 975 153,10     
Airdev AB Handelsskuldsättning 

3) 
479 906,68     

Projektlån 4) 208 568,38     

Totalt 1 929 299,86  900 000 83 000 983 000 EUR 
 

1) Bolaget har ett program för omstrukturering av skulden som godkändes 2014, vars slutliga 
räntebetalningar kommer att betalas 2020. Beloppet på den omstrukturerade skulden är 
626.4351.31 EUR. 

2) Formue Nord har givit Enersize Oyj ett konvertibelt skuldebrev med ett sammanlagt värde om 30 
miljoner kronor. Det finns en skyldighet att låna endast den första delbetalningen om 10 miljoner 
kronor. Resten av lånekapitalet kan lyftas vid slutet av Enersize i åtta separata avdrag, vardera uppgår 
till 2,5 miljoner kronor. De senare trancherna kan lyftas var tredje månad från och med den första juni 
2019.  

 
Formue Nord har rätt att kräva att hela eller en del av lånekapitalet omräknas till Enersize-aktier inom 24 
månader från lånets datum. Om lånekapitalet inte har omvandlats till aktier inom 24 månader från lånets 
datum omvandlas lånebeloppet automatiskt till aktier. Det använda konverteringspriset är det lägsta av 
de föregående 15 handelsdagarna, med en multiplikator på 92 procent. Det maximala antalet utestående 
aktier under denna konvertibla obligation är 30.000.000.  
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I samband med den första delen av det konvertibla lånet kommer Enersize att utfärda en riktad 
emission av 15.000.000 optioner till emittenten av konvertibelt obligationslån och 29.229.620 
aktieägare i bolaget i proportion till aktieinnehavet. 

Du kan prenumerera på en Enersize-andel för varje av de fyra prenumerationsalternativen. 
Teckningskursen för teckningsoptioner är 4 kronor och deras löptid är tre år. Alternativet kan utövas 
årligen i två perioder: 1 maj - 30 och 1 oktober - 31 oktober. 

Antalet aktier som emitterats av de emitterade optionerna är 3 750 000 för andelen Formue Nord och 7 
307 405 för övriga aktieägare.  

3) Airdev Abs slutliga skulder har betalats den 26 mars 2009 genom att överlåta aktierna i 
Enersize Oyj till borgenären (totalt 1 142 856 aktier). 

 
4) Kumulativa räntekostnader för projektlån på totalt 620 639,30 euro har redovisats i balansräkningen 

för upplupna kostnader. Enligt villkoren för projektlånen betalas ränta endast ut av de ackumulerade 
intäkterna från energieffektivitetsprojekten i Kina.  

 
5) Säkerheter ställda för Finnvera Oy: 

Företagsinteckning skuldebrev 1-5 totalt 400.000 EUR (Enersize Oyj), 83.000 EUR personlig 
borgen (Juha Tuomas Rouhikko) och Länsi-Suomen Osuuspankki 500.000 EUR skuldsedel. 

 

Transaktioner med intressenter 

Bolaget har i sin balansräkning gamla projektlånsarrangemang, vilkas avtalsvillkor avviker från 
sedvanliga avtal som sluts på kommersiella villkor. Dessa projektlån har delvis erhållits från bolagets 
nuvarande ägarbolag. De kumulerade ansvaren som gäller bolagets projektlån har i räkenskapsperiodens 
bokslut bokförts som egna skuldposter. Nedan specificerat de intressenter som hör till bolagets ägare och 
med vilka Enersize Abp har gällande projektlånsarrangemang.  

 
 

Intressent 
 

Skuldbelopp Kumulativa räntekostnader  
Ansvar totalt 

Loundspring Oyj 
(fd. Cleantech invest Oyj) 96000,00 317 244,22 413 244,22 

Kivla Oy 
 

40073,00 40073,00 

Torkel Investment Oy 
 

19741,00 19741,00 

Totalt 96000,00 377 058,22 473 058,22 

 
Dessutom har intresseföretagens närstående i bolaget fakturerat bolaget för konsult- och 
produktutvecklingsarbete under räkenskapsåret enligt följande:  

 
 

Intressent Fakturerade 
konsultarvoden 

 
Uthyrning av 

affärsutrymme 

Fakturerade 
utvecklingsk

ostnader 

Totalt fakturerade avgifter 
under räkenskapsåret 

Grimer Holding AB 45 846,14  68 769,45 114 615,59 

Loudspring Oyj 11 120,00 13 837,20  24 957,20 

BKU Consult   88 343,62 88 343,62 

Totalt 70 803,34 13 837,20 385 029,48 227 916,41 
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Antalet anställda och personalkategorier 
Under verksamhetsåret anställde företaget i genomsnitt 10 personer (i genomsnitt 6 år 2017).  

 
Innehav i andra företag 

 

 
Bolagets namn och hemort samt bolagsform 

Andel av 
alla aktier Bokföringsvärd

e EUR 

 
Räkenskapsåret 

vinst 

 
Eget kapital 

Enersize Hong Kong LTD 100% 1 000 Inte aktivt 1 000,00 EUR 

Enersize (Shanghai) Energy Technology Co, Ltd. 100%  2 000 Inte aktivt 2 000,00 EUR 

Airdev AB 1) 125 608,29 Inte aktivt 4 173,65 EUR (08/2018) 1) 

Enersize Advanced Research AB 100% 5 118,60 11 204,83 EUR 2) 16 080,60 EUR 2) 
 

1) Förvärv av Airdev Avs innehav i Enersize Oyj bekräftades den 26 mars 2019. Vid balansdagen betalades 
125,608,29 EUR som förskott på transaktionen. Eget kapital 42.800,00 SEK, räkenskapsår slutat 
31.08.2018. 

 
2) Periodens resultat 114.903,36 SEK och eget kapital 164.903,36 SEK. 

 

Noter i enlighet med aktiebolagslagen 

Aktiekapital per aktieslag och bolagsordningens huvudsakliga 
bestämmelser om varje aktieslag  

 
 

Registrerad Antal Nominellt 
värde 

Aktiekapital Rösträtt/st 

Serie A 29 229 680 - 82 296,54 1 röst per 
aktie 

 
Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet.  

Kalkyl över utdelningsbara medel 

Tidigare räkenskapsperioders vinst -4 122 700,44 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -1 644 317,90 
Aktieemission 5 712 185,38 
Poster (-) som minskar de utdelningsbara medlen 

Aktiverade utvecklingskostnader 
 

  -801 438,88 
Fritt eget kapital totalt -856 271,84 

 
 

Verksamhetsberättelseuppgifter som avses i aktiebolagslagen 
 

Styrelsen föreslår att bolagets förlust 1.644.317,90 EUR överförs till vinstmedelskontot och att ingen 
utdelning betalas ut.
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Bokföringsböcker 
 

Dagbok Datorbaserade utskrifter 
Huvudbok Datorbaserade utskrifter 
Lönebokföring Datorbaserade utskrifter 
Försäljningsreskontra Datorbaserade utskrifter 
Inköpsreskontra Datorbaserade utskrifter 
Balansbok Separat, inbunden 
Balansspecifikationer Separat, inbunden 

 
Verifikatslag och förvaring 

Verifikationsslag och -serie 
 

Verifikat A 1-336 Pappersverifikat 
Bankverifikat TP 50000-50019 Pappersverifikat 

 
 

Bokslutets 31.12.2018 underskrift 

Helsingfors  . .2019 
 
 
 

Anders Sjögren, VD Christian Merheim, styrelseordförande 
 
 

Thomas Bengtsson Alexander Lindgren 
 
 

Sami Mykkänen 
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Bokslutspåtecking 

Revisionsberättelsen har utfärdats i dag. 

Helsingfors  / .2019 
KPMG Oy Ab 

 
 

Mauri Eskelinen, APA 
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