
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på 
försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för 
bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 
nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från 
ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan(Mangoldlistan)

Huvudkontor 
Tel: 031-12 00 56

smartenergysweden.se   •   mattssonoil.se   •   energi-bransle.se

Smart Halland 
Tel: 0300-775 15

Smart Falköping 
Tel: 0515-100 88

Smart Skåne 
Tel: 010-708 66 00

Smart Energy är nu godkänd för handel på Berlinbörsen och Düsseldorfbörsen (dual listning) 
Styrelsen för Smart Energy Sweden AB (publ) har idag glädjen och meddela att bolaget blivit godkänd för 
handel på Berlinbörsen och Düsseldorfbörsen genom en dual listning. Börserna har dock ställt två förbehåll 
till bolaget innan aktiehandeln kan starta och mer information om detta  avser bolaget att kommunicera 
den 2016-12-23. Bolaget jobbar med att lösa förbehållen så snabbt och praktiskt som möjligt.

Preliminärt datum för handelsstart är 17e januari 2017 . Aktien kommer innan dess att avnoteras från 
Mangoldlistan. 

Bolaget har valt att notera aktien i Tyskland då deras handelssystem är ett av europas största och aktien 
kommer därför med största sannolikhet få en större handelsomsättning än vad aktien tidigare har haft i 
Sverige. 

Därtill blir aktien mer synlig och attraktiv för institutionella investerare placerade på kontinenten vilket 
också kommer att berika pris och omsättning på aktien.

Samtidigt så är detta ett delmoment mot målet att få aktien noterad på Frankfurtbörsen under 2017.

Mer information angående Berlinbörsen hittar ni på deras hemsida
www.boerse-berlin.de

Mer information angående Dusseldorfbörsen hittar ni på deras hemsida 
www.boerse-duesseldorf.de

Listningsprocessen har både varit tidskrävande och tagit stora resurser från bolaget så det känns otroligt 
skönt att kunna avsluta året med denna positiva nyhet att bolaget nu kommer åter noteras på börsen inom 
kort. Så kan styrelse och ledning fokusera mer på verksamheten.

En uppdatering kring nyetableringar av smart stationer mm kommer också publiceras inom kort samtidigt 
som bolaget nu blir skyldig att kommunicera all kurspåverkande information vilket gör att informationsflödet 
kommer att öka från bolaget igen.

Jag vill även avsluta med och tacka alla aktieägare för ert stora tålamod och förtroende till bolaget och nu 
blickar vi framåt mot ett fantastiskt 2017 tillsammans, säger Fredrik Johansson, VD i Smart Energy.
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