
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

MER INFORMATION KRING HANDEL AV AKTIER PÅ BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Det har framställts önskemål från en del aktieägare att förtydligande ska ske kring hur handeln med bolagets 
aktier kan ske på lämpligaste sätt vid Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen.

Viktigt att påpeka är att varje förvaltare/depåhållare/värdepappersinstitut är skyldiga att vara behjälplig med 
köp o säljordrar på ett så smidigt sätt som möjligt för innehavaren av värdepappret. Dock är marknaden så 
att de flesta aktörer har som affärside att tjäna pengar på courtage vilket gör att de tar chansen att begära 
stora courtage vid handel med aktier på utländska börser.

Smart Energy är anslutet till Eurocelar(fd värdepappaercentralen) där aktierna är elektroniskt anslutna 
Euroclear har ingått avtal med motsvarigheten Clearstream i Tyrskland för att på ett snabbt och enkelt sätt 
kunna flytta aktier för samtliga aktieägare oavsett hos vilken bank/depåhållare aktierna är placerade.

Påpekas skall att antalet värdepapper som är anslutna till handel på Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen 
är betydligt många fler än ex. NGM eller First North i Sverige. Detta gör att dagsomsättningen i pengar som 
omsätts på Berlin samt Dusseldorf är betydligt större och detta drar till sig daytraders från hela Europa samt 
institutioner som handlar i aktier vilket med stor sannolikhet kommer att skapa stor omsättning i aktien 
vilket är viktigt för att göra aktien attraktiv att handla med.

Skulle man som aktieägare vilja utnyttja möjligheten att handla i aktierna på billigaste och snabbaste sätt så 
finns det tyska motsvarigheter till de större svenska nätbankerna som är specialiserade på aktiehandel. Man 
kan som icke tysk aktieägare lätt bli kund via onlineansökan och sedan flytta aktierna från sin nuvarande 
aktiedepå till sin nya depå hos någon av nedan aktörer och börja handla i aktien till ett väldigt lågt courtage 
i realtid.

1. LYNX, www.lynxbroker.com
2. Flatex, www.flatex.de
3. Comdirect Bank, www.comdirect.de
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