
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

Nytt Finansieringsavtal på 300Mkr (30MEuro)

Smart Energy har ingått ett nytt finansieringsavtal med GEM Funds, New York.

Avtalet innebär att GEM Funds har förbundit sig att investera 30MEuro i Smart Energy Sweden Group AB 
under en 5 års period fr.o.m. 2017 genom riktade nyemissioner med 10% rabatt på snitthandelskursen. 
Smart är dock inte tvingade att utnyttja avtalet.

Storleken på beloppen Smart kan kalla på enligt avtalet är beroende utav den genomsnittliga handelsvolymen 
i aktien enligt en förutbestämd formel. Avtalet har kommit på plats i samband med att Smart blev godkändt 
för listning på Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen och att diskussioner om förvärv av fler bränslebolag 
initierades.

Smart Energy ingick 2015 ett liknande avtal med GEM. Detta avtal är inte längre gällande då aktien inte är 
listad på en svensk börs.

Avtalet möjliggör koncernens fortsatta expansion, genom tillgång till nytt kapital tillika likviditet, och kan nu 
öka takten under 2017 genom fler förvärv och etableringar av fler smartstationer.

GEM Fund LLC är en private equity fond baserad i New York och Paris som förvaltar 3,8 miljarder USD.
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