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Smart Energy Sweden Group AB (publ)

smart
energy

VIKTIG INFORMATION
Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur det fullständiga informationsmemorandum som
upprättats av styrelsen för Smart Energy Sweden Group AB (publ) med anledning av föreliggande företrädesemission. Denna informationsbroschyr
utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet. Informationsmemorandumet finns
tillgängligt på Smart Energy Sweden Group ABs hemsida www.smartenergysweden.se. En investering i Bolaget är förknippat med risk och det finns en
risk att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. De aktier som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationsbroschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana
åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

BOLAGSINFORMATION
Firmanamn:

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Handelsnamn:

SMAR

Organisationsnummer:

556756-4611

Säte:

Göteborg, Västra Götalands län

ISIN-kod:

SE0002627141

Juridisk form:

Publikt avstämningsbolag

Lagstiftning:

Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Registrerat:

2008-04-18

Adress:

Hälleflundregatan 12, 42658 Göteborg

Telefonnummer:

031-12 00 56

Webbplats:

www.smartenergysweden.se

Email:

info@smartenergysweden.se

DEFINITIONER
I detta memorandum avses följande om inte annat framgår av sammanhanget:
Smart Energy Sweden Group AB (publ) avser ”Smart Energy”, ”Smart” eller ”Bolaget”, org. nr 556756-4611.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)
Bolagets styrelse beslutade den 20:e januari 2017 att genomföra en företrädesemission om motsvarande 23,3
MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen gör bedömningen att nyemissionen
stärker Bolagets finansiella beredskap i syfte att kunna tillvarata vissa av de attraktiva investeringsmöjligheter
som Bolaget avser att genomföra. Beslutet har tagits med förbehåll att aktieägarna röstar för beslutet på den
extra bolagsstämman den 22 februari 2017.
Erbjudandet omfattar 233 782 156 aktier till en teckningskurs om 0.10 SEK per aktie, vilket har fastställts av
Bolagets styrelse. Nyemissionen kommer stärka Bolagets allmänna finansiella ställning samt att möjliggöra
finansiering av företagsförvärv, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för
Bolagets verksamhet.
Anmälan om teckning skall ske under perioden från den 23:e februari 2017 till den 9 mars 2017. Styrelsen
förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet om styrelsen bedömer att marknadsförutsättningar har
väsentligt ändrats på kapitalmarknaden eller om täckningsgraden är för låg.
Blir emissionen inte tecknad till minst 10,0 MSEK så förbehåller sig styrelsen att återkalla erbjudandet.
Vid fullteckning av erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 23,3 MSEK före emissionskostnader.
Sammantaget beräknas Bolagets aktiekapital öka med 23 378 215,60 SEK genom nyemission av 233 782 156
aktier. Det innebär även att antalet aktier i Bolaget ökar från 467 564 312 stycken till 701 346 468 stycken.
Bolagets aktiekapital kommer likväl att förändras och ökar från 46 756 431,20 SEK till 70 134 646,80 SEK.
Härmed inbjuds ni att teckna aktier i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum.
Varmt välkomna att teckna aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ).
Göteborg den 20:e januari 2017
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Styrelsen
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BAKGRUND OCH MOTIV
Smart Energy är ett energiföretag som etablerades våran 2014. Intresset av att starta egna tankstationer har
funnits sedan länge eftersom de stora bensinbolagen lägger ner sina stationer på landsbygden och därmed har
tillgängligheten minskat. Smart Energy vill råda bot på problemet! Visionen är att inom en femårsperiod
förfoga över 100 smart tankstationer runtom i Sverige och vara marknadsledande på direktförsäljning mot
företagskunder.
Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal
mindre aktörer. Smart är lokalt förankrad och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart
Energy nära kunden på marknaden och har hög lokalkännedom genom deras lokalkontor. Smart har en
liten och kostnadseffektiv organisation med direkt kundkontakt och kan på så vis vara mycket lyhörda mot
kundernas behov, som är en viktig del i vår affärsidé. Smart har som försäljningsmål att uppnå volymer om
300 000 kubikmeter bränsle per år samt etablera 100 tankstationer i landsbygden under de kommande fem
verksamhetsåren.
För att kunna expandera och utöka antalet tankstationer runtom i Sverige genomför nu bolaget denna
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolagets aktie handlas idag på både Berlinbörsen
och Düsseldorfbörsen genom en så kallad dual listning.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet i korthet
Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (publ) beslutade den 20 januari 2017 att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 233 782 156 aktier. Innehav av två (2) aktier på
avstämningsdagen den 27 januari 2017 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,10
SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 23 februari 2017 till och med den 9 mars 2017. Vid
full teckning av erbjudandet tillförs Bolaget 23 378 215,60 MSEK före emissionskostnader. Om erbjudandet
tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 23 378 215,60 SEK, från 46 756 431,20 SEK till högst 70 134 646,80
SEK, genom nyemission av högst 233 782 156 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.
Aktie
Aktierna som erbjudandet omfattar gäller Smart Energy Sweden Group AB (publ), ISIN-kod
SE0002627141. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.
Teckningsrätter (”TR”)
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar
på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1)
teckningsrätt TR. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Viktig information avseende handel i teckningsrätter
Det kommer ej att vara någon handel avseende teckningsrätter.
Teckningskurs
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i
erbjudandet är den 27 januari 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att deltaga i erbjudandet
är den 25 januari 2017. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den
26 januari 2017.
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Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 23 februari till och med den 9 mars 2017. Efter
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade
teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden AB, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen
i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall
beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 13 mars 2017.
Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten
för att genomföra erbjudandet bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk,
finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.
Utspädning
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i erbjudandet kommer att spädas ut med upp
till 233 782 156 aktier, vilket motsvarar 33 procent av erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster
dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden AB i hänsyn till erbjudandet och ansökningsblanketter
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av
Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i erbjudandet,
erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:
•
•
•
•

Sammanfattning
En emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den
till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav i Smart Energy Sweden Group AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
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Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 9 mars 2017. Teckning
genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer
emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt
följande alternativ:
1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska
endast den förtrycka inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
Särskild anmälningssedel ska ej användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning
ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska
därför inte användas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel
kan erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med
betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission AB
tillhanda senast klockan 15:00 den 9 mars 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god
tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas.
För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB			
Ärende: Smart Energy				
Lilla Nygatan 2				
SE-411 09 Göteborg
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Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd
av teckningsrätter, det vill säga från och med den 23 februari till och med den 9 mars 2017. Anmälan om teckning
utan företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter”
ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission AB på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan
erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Smart Energys
hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet
med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00
den 9 mars 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst
före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel
insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan
avseende.
Observera att anmälan är bindande.
Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning
inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till
ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom
lottning.
Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej
likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli
eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong,
Sydafrika, Australien eller annat land där deltagande i erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission AB enligt
ovan för information om teckning av betalning.
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Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden AB så snart detta kan ske, vilket normalt innebär
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA
skett på tecknares VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen
blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.
Handel med BTA
Det kommer ej att vara någon handel avseende BTA.
Leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild
avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer
information från respektive förvaltare.
Offentliggörande av utfallet i erbjudandet
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 13 mars 2017 kommer Bolaget offentliggöra
utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida.
Rätt till utdelning på de nya aktierna
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit
registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.
Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer Smart Energy Sweden Group AB
(publ) ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan
avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.
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VD:N HAR ORDET
Bäste aktieägare!
Smart Energy går en fantastisk framtid till mötes! Med en sund balans- och resultaträkning och en mycket stor
marknad för bränsleförsäljning i Sverige och skandinavien så är Smartkonceptet ett vinnande koncept.
Folket behöver flytande energi mer än någonsin. Smart fortsätter därför sin strategi med att etablera fler
smartstationer runtom i landet. Smart har nu hela kedjan, från egna tankbåtar, egen oljehamn för lagring av
bränslen, egna tankbilar och egna bensin och dieselstationer!
Det kostar att expandera och bli en marknadsledande bränsleaktör, därför har Bolaget fyllt på kassan med
25MSEK i januari i samband med att Smarts aktie blev godkänt för listning på Berlinbörsen och Dusseldorfbörsen.
Erbjuder nu också samtliga aktieägare att teckna sig för nya aktier och på så sätt fylla på Bolagets kassa ännu mer.
Emissionslikviden från emissionen skall användas till att etablera fler nya smartstationer, expansion genom fler
förvärv av mindre bränslebolag runtom i landet samt rörelsekapital.
Nu börjar Smart bli det som visionen och målet var från första början, dock med en fördröjning i tidsplanen efter
ett mycket hektiskt 2016.
Smart kommer nu att fokusera på både expansion och att börja tjäna pengar. Det kommer att uppnås genom
etablering av fler smartstationer, ökade rörelsemarginaler, minskade finansiella kostnader, samt förvärv av fler
bränslebolag och ökad försäljning.
Tack för fortsatt förtroende från er alla gamla som nya aktieägare!
GVD

Fredrik Johansson
Verkställande direktör

11

smart
energy

FINANSIELL ÖVERSIKT
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FINANSIELL ÖVERSIKT
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FINANSIELL ÖVERSIKT
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Adresser
BOLAGET
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda
Tel: +46 (0)31-12 00 56
EMISSIONSINSTITUT
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 (0)31 761 22 30
KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Tel: +46 (0)8 402 90 00
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