
	

	

11 oktober 2019 
 
TILLÄGG TILL ENERSIZE OYJ:S PROSPEKT DATERAT 24 SEPTEMBER 2019 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, 
HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION SKULLE 
VARA OLAGLIG. 
 
Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospektet daterat 24 september 
2019 (“Prospektet”) avseende dess företrädesemission med informationen nedan. Tilläggsprospektet är en 
del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. 
 
Tillägg till Prospektet 
 
Prospektet har kompletteras med följande information: 
 
Enersize övertar Venergys kinesiska kundstock, 11 oktober 2019 
 
Enersize har 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. 
 
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. 
 
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 
 
Enersize får pilotorder från tyska Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH, 25 september 2019 
 
Enersize 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 
50 000 SEK för mjukvarulicens till LEAQS. 
 
Det välrenommerade tyska familjebolaget Krückenberg 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 50 000 SEK 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. 
 
Tillgänglighet av vissa dokument 
 
En kopia av detta tillägg och Finska Finansinpektionens godkännande av detta tillägg finns tillgängliga under 
normala öppettider på Bolagets huvudkontor i Malminrinne 1B, 00180 Helsinki, Finland.  
 
Återkallande av teckningar 
 
Investerare som tecknat sig i erbjudandet innan publiceringen av detta tillägg till Prospektet kan välja att 
återkalla sina teckningar. Återkallelserätten måste utövas inom en uppsägningsperiod om två (2) finska 
bankdagar från publiceringen av detta tillägg till Prospektet, dvs. senast den 15 oktober 2019 kl 18:00 finsk 
tid (17:00 svensk tid). 
 
Återkallande måste lämnas in till det kontor som teckningen har registrerats hos. Teckningar som 
registrerats via Mangold Fondkommission AB:s hemsida kan dock inte återkallas på hemsidan utan bör 
återkallas genom att kontakta Mangold Fondkommission AB på emissioner@mangold.se eller telefon  
+46 (0) 8 503 015 80. 
 
Om en investerare återkallar sin teckning kommer hela teckningsbeloppet som redan betalats av den 
investeraren att återbetalas till bankkontot för investeraren som ges av investeraren i samband med 
teckningen. Teckningsbeloppet kommer att återbetalas inom tre (3) bankdagar efter att teckningen har 
upphört. Ingen ränta kommer att betalas för de återbetalda beloppen. 


