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Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta memorandum riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av

svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Dokumentet får inte distribueras till tredje part

eller i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller annat land där deltagande helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där

distributionen kräver åtgärder eller på annat sätt strider mot lagar eller förordningar.

Tvist rörande erbjudandet enligt detta memorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Informationen i detta memorandum har tillhandahållits av Bolaget och ingen rådgivare som Bolaget anlitat i samband med upprättandet av detta 

memorandum har åtagit sig någon skyldighet att verifiera information häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Investerare 

som väcker talan vid domstol med anledning av memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna för översättning av memorandumet.

Styrelsen ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnats, enligt styrelsens, 

uppfattning med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.

VIKTIG INFORMATION

BOLAGSINFORMATION

Firmanamn:

Handelsnamn:

Organisationsnummer:

Säte:

ISIN-kod:

Juridisk form:

Lagstiftning:

Registrerat:

Adress:

Telefonnummer:

Webbplats:

Email:

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

SMAR

556756-4611

Göteborg, Västra Götalands län

SE0002627141

Publikt avstämningsbolag

Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

2008-04-18

Hälleflundregatan 12, 42658 Göteborg

031-12 00 56

www.smartenergysweden.se

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.

3



Föreliggande memorandum har upprättats som underlag för bolaget.  Smart Energy är ett energiföretag 

i Göteborg som etablerades våren 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 

smarta tankstationer runtom i Sverige och vara marknadsledande på direktförsäljning mot företagskunder.

INTRODUKTION

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

• Via tankstationer på svenska landsbygden erbjuda befolkningen 

en säker och stabil leverantör av bränslen.

• Försäljning av bränslen i bulk till slutkunder (B2B)

• Trading med bränslen som försäljs till återförsäljare

SMART TANKSTATION

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , 

solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 

000 liter, helt dubbelmantlad.

En av koncernens egna tankbilar redo 

för nya leveranser av bränslen
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information 

som lämnats, enligt styrelsens, uppfattning med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan 

påverka bedömningen av Bolaget. Detta memorandum innehåller framtidsrelaterad information som innefattar 

antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Lämnad information 

angående framåtriktade antaganden utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden och är 

därmed förenade med osäkerhet.

Uttryck som orden ”förväntas”, ”antas”, ”bör”, ”bedöms” och liknande uttryck används för att indikera att 

informationen är att beakta som uppskattningar och prognoser. Uppskattningar och prognoser är gjorda på 

grundval av uppgifter som innehåller såväl kända som okända risker och osäkerheter. Någon försäkran av 

att lämnade uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig 

uttryckligen eller underförstått. Bolagets revisorer har inte granskat information som lämnas i föreliggande 

memorandum.

Göteborg den 29 Januari 2017

Fredrik Johansson
Ledamot/Verkställande direktör

Karl-Erik Johansson
Styrelseordförande

Per Fougberg
Ledamot
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VILLKOR I SAMMANDRAG

Syfte:     Stärka bolagets finansiella ställning och på så sätt fortsätta expansionen med

    etablering av fler Smartstationer samt förvärv av fler bränslebolag.

Teckningskurs:   0,10 SEK/aktie (courtage utgår ej)

Teckningsvillkor   1 aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter 

     berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Emissionsgaranti:  Bolaget har erhållit en emissionsgaranti från bolagets huvudägare

    Edshultshall Holding AB (Fredrik Johanssons helägda bolag) på 10 miljoner

    kronor. Varken fast eller rörlig provision utgår på garantin.

Teckningstid:    23 februari till nionde mars 2017

Emissionsgaranti:  Edshultshall Holding AB har ingåt garantiavtal med bolaget som innebär att 

    Edshultshall tecknar sig för de aktier som ej blir tecknade upp till 10 MSEK.

    Ingen rörlig eller fast garantiprovision utgår. 

Anmälan:    Skall vara Smart Energy tillhanda senast nionde mars 2017

Anmälningssedlar insänds till:

Partner Fondkommission AB  Tel. + 46 31 761 22 30

Lilla Nygatan 2    Fax. + 46 31 711 11 20

411 09 Göteborg   E-post: info@partnerfk.se
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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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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. 

BAKGRUND OCH MOTIV
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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   Tel: +46 31 761 22 30
Ärende: Smart Energy    Fax: +46 31 711 11 20
Lilla Nygatan 2    E-post: info@partnerfk.se
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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2014
Bolaget har gjort två företagsförvärv, bland annat Mattssons Oljor i Kungsbacka AB med dess

tillhörande dotterbolag.

2015
Bolaget inviger sin första Smart station i Småland under våren 2015.

2015
Caucasus Oil AB (publ) förvärvar Smart Energy Sweden Fuels AB med dess tillhörande dotterbolag. Koncer-

nen beräknas omsätta ca 360-370 mkr för räkenskapsår 2014/2015 (exklusive nya

förvärv).

2016
Smart Energy listar sig på Berlin- och Düsseldorfbörsen under jan 2017.

Historik

2015-10-29

2015-09-29

2015-09-18

2015-09-09

2015-09-02

2015-08-31

2015-08-20

2015-08-13

2015-08-17

2015-08-10

2015-08-07

2015-08-05

2015-07-27

2015-06-08

2015-06-05

2016-12-21

2016-12-23

Smart Energy genomför utdelning av aktieinnehav på 4.8 MSEK

Smart Energy genomför strategiskt förvärv

Smart Energy påkallar första investeringen från GEM

Smart Energy tecknar nytt kreditavtal på 50 MSEK

Smart Energy tecknar exklusivitetsavtal för ny produkt och ökar marginalerna

Smart Energy säkrar finansieringsavtal på 140 MSEK

Smart Energy expanderar även till Dalsland

Smart Energy öppnar ny tankstation i Svärtinge

Smart Energy expanderar kraftigt och förvärvar Energi & Bränsle i Skåne AB

Namnändring av Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Caucasus Oil: Caucasus Oil, (unä till Smart Energy), tecknar nytt kreditavtal

Caucasus Oil: Caucasus Oil (unä till Smart Energy), öppnar tankstation i Bor

Caucasus Oil AB (publ) godkänner förvärvet av Smart Energy

Caucasus Oil AB flyttas till Observationslistan

Caucasus Oil: Förvärv av bränslebolag

Smart Energy listar sig på Berlin- och Düsseldorfbörsen

Smart Energy tecknar nytt finansieringsavtal med GEMfunds New York, på 30 miljoner Euro.

Pressmeddelanden finns att läsa i sin helhet Bolagets hemsida www.smartenergysweden.se

Historia
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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
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Affärsidé
Smart Energy är ett energibolag i Göteborg vars målsättning är att bli en ledande svensk bränsleleverantör av

bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. Smart är lokalt förankrat, och genom att bibehålla

varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och har hög lokal kännedom genom

deras lokalkontor. Smart har en liten och kostnadseffektiv organisation med direkt kundkontakt, på så vis kan

man vara mycket lyhörda mot kundernas behov, som är en viktig del i bolagets affärsidé. Smart Energy har även

trading av bränslen till både företagskunder och återförsäljare (bensin, diesel, RME och eldningsolja). I dagsläget 

säljer Smartkoncernen ca 75 000 kubikmeter bränsle per år.

Smart Energy har för närvarande sex aktiva dieselstationer och sju smartstationer som idag säljer bränsle.

Mål
Smart ska sälja en volym om 300 000 kubikmeter bränsle per år och har som målsättning att etablera 100 

tankstationer i landsbygden under en femårsplan.

Vision
Smart Energy har en vision av att bli en ledande aktör för mindre tankstationer runtom i hela svenska landsbygden. 

Smart ska vara ett välaktat varumärke som alltid förknippas med stark långsiktighet i sina etableringar av

tankstationer runt om i landet.

Strategi
Smart Energy jobbar på två spår för att nå målet om 100 tankstationer år 2019.

Spår 1: Etablera nya tankstationer. 

Spår 2: Förvärva befintliga stationer som annars skulle läggas ned av nuvarande bränslebolag.

Efterfrågan för Smart ser god ut, eftersom marknaden är i förändring. De stora bensinbolagen väljer att lämna

landsbygden för att bara satsa på tätorterna, det skapar en stor marknad för uppstickare som Smart.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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Investeringar
Smart Energy erbjuder små, unika, CE-godkända och egendesignade automatstationer för bensin och diesel. 

Sju Smart Energy-tankstationer är redan i full drift och utöver dessa kommer ytterligare fem stationer att tas 

i bruk under våren 2017. Under augusti 2015 har Smart Energy, via dotterbolag, tecknat ett nytt kreditavtal 

gällande både banklån och rörelsekredit på totalt 39 MSEK. Bolaget har under september 2015 tecknat 

ytterligare kreditavtal gällande rörelsekredit, genom dotterbolag, om totalt 50 MSEK. Totala värdet av banklån 

och rörelsekredit, genom dotterbolag, uppgår härmed till 89 MSEK. Bolaget har även undertecknat ett avtal 

med GEM Global Yield Fund (GEM), där GEM förbinder sig att investera upp till 30 miljoner euro i Smart Energy 

Sweden Group AB under de kommande fem åren. De nya medlen stärker Smarts finansiella ställning, samtidigt 

som de öppnar för framtida förvärv av ytterligare bränslebolag. Den framtida finansieringen av verksamhetens 

investeringar kommer främst att bestå av överskottslikviditet, rörelsekredit, nyemissioner och obligationer 

eller liknande produkter.

Framtid
Framtiden ser ljus ut för bränslebranschen på svenska landsbygden, befolkningen använder bilen mer än 

någonsin för att transportera sig till jobbet och till olika aktiviteter. Alternativa fordon som exempelvis elbilar 

har lång väg kvar innan de har slagit igenom med full kraft på landsbygden. Smart arbetar aktivt och proaktivt 

för att kunna presentera alternativa lösningar på bränslen och även möjligheten att eventuellt kunna erbjuda 

laddning av el på smartstationerna.

KONCERNSTRUKTUR

SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB
ORG. NR 556756-4611

SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB
ORG. NR 556995-6658

SMART ENERGY SWEDEN AB
ORG. NR 556971-0634

SMART ENERGY SWEDEN FÖRSÄLJNING AB
ORG. NR 556981-0087

MATTSSONS OLJOR I KUNGSBACKA AB
ORG. NR 556924-4725

OSVALD MATTSSONS ÅKERI AB
ORG. NR 556449-4218

PALLAS GROUP AB (PUBL)
ORG. NR 556712-3038

ENERGI & BRÄNSLE I SKÅNE AB
ORG. NR  556897-8661

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18%
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Pallas Glory vid lossning av bränsle till 
Smarts bränsledepå i Trelleborg.
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BOLAGETS FRAMTIDA FINANSIERINGAR

Förutom GEM kommer Bolaget att kunna stärka sin finansiella ställning först och främst genom ackumulerat 

resultat och kassaflöde och utöver använda Bolagets egna finansiella ställning genom obligationslån och 

nyemission.

Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att 

investera upp till 30 miljoner euro i Smart Energy Sweden Group AB under de kommande fem  åren.

Global Yield Fund (”GEM”), www.gemny.com, grundades 1991. Bolaget är en alternativ investerare som 

hanterar en stor mängd av investeringsinstrument och fokuserar på tillväxtmarknader över hela världen. GEM 

har investerat i 305 företag i 65 länder. GEM:s fonder inkluderar: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global 

Yield Fund, GEM India och VC Bank/GEM Mena Fund.

Avtalet innebär att Smart ges möjligheten att begära teckning av nya aktier i Smart från GEM genom riktade 

nyemissioner. Omfattningen på en enskild nyemission, som sker efter begärande av Smart, baseras på den 

genomsnittliga handelsvolymen i Smart-aktien under en period av 15 handelsdagar före begäran om teckning. 

Emissionspriset per aktie bestäms vid varje tillfälle till 90 % av den genomsnittliga stängningskursen under 

en period av 15 handelsdagar efter det att påkallande har skett. Antalet nyemissioner som kan ske är inte 

begränsat. GEM har en teckningsoption på 8 483 000 aktier till kurs 0,84 kr.

Genom avtalet med GEM stärker Smart Energy sin finansiella ställning och kan därmed fortsätta att 

expandera genom nya förvärv av bränslebolag, etablera nya tankstationer på mindre orter och göra nya 

investeringar i redan producerande oljebrunnar i USA.

Mer information om GEM finns att tillgå på www.gemny.com
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ENERGI & BRÄNSLE I SKÅNE AB
Energi & Bränsle i Skåne AB köper och säljer bränslen till bl.a. jordbruk och industri. Bolaget hade en nettoom- 

sättning på ca 350 MSEK under 2015 och fortsätter att öka sin försäljning. Bolaget har tolv anställda och sex 

egna tankbilar.

Medarbetarna har stor erfarenhet av att arbeta i olika bränsledepåer och de har kompetens och spetskunskap 

inom sitt område. Det har de anskaffat via gedigen utbildning inom trafiksäkerhet, kurser tillsammans med 

Räddningsverket och egna kurser anordnade av säkerhetskonsulter.

Bolaget har länge varit marknadsledande på bränsleförsäljning i Skåneregionen.
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Mattssons Oljor i Kungsbacka AB är ett oljebolag som varit verksamma i branschen sedan 1979. Bolaget har 

fyra medarbetare med lång erfarenhet. Idag har bolaget sex dieselsanläggningar och dessa är placerade för 

att täcka samtliga leder kring Göteborg. Bolagets verksamhetsidé är att köpa och sälja eldningsolja, diesel och 

bensin samt för kunden relaterade produkter.

Dessa produkter levereras till slutkund med hjälp av fristående åkerier samt egna tankbilar. För att särskilja 

sig mot konkurrensen på marknaden erbjuds kunden konkurrenskraftiga priser, en hög servicenivå och en 

nära kundrelation. Marknaden består av åkerier och entreprenörer, lantbruk, mindre fristående oljebolag och 

privatkunder. Det geografiska området sträcker sig från Trollhättan i norr till Halmstad i söder. Bolaget har haft 

en stadig tillväxt sedan start, och antalet kunder ökar varje månad.

Mattsons oljor säljer utöver eldningsolja, diesel, bensin, AdBlue, spoarvätska, glykol, alkylatbensin, smörjfett, 

hydraulolja, växellådsolja och motorolja.

MATTSSONS OLJOR I KUNGSBACKA AB
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Pallas Group AB (publ) är moderbolaget i Pallas koncernen. Pallas Group har ca 1100 aktieägare och aktien är 

sedan 2010 noterad på handelsplatsen OMX First North i Stockholm. Bolaget jobbar till vardags under namnet 

Pallas Shipping. Pallas Group AB med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000 och idag äger 

och driver två fartyg. Pallas Group AB sysselsätter ca 65 personer varav fem iland. Koncernen bedriver sin 

verksamhet under namnet Pallas Shipping. Pallas Group AB (publ) är idag ett dotterbolag till Smart Energy och 

fartygen transporterar idag endast bränsle åt Smart Energy koncernen.

PALLAS GROUP AB (publ)
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Enkla, miljövänliga enheter
Smarts stationskoncept bygger på enkla miljövänliga enheter som är lätta och snabba att etablera. Tankarna för 

bränslet är dubbelmantlade för högsta fokus på säkerhet och miljö.

•    Okomplicerad att etablera

•    Kostnadseffektiv

•    Betalning med kreditkort eller SMART-kort

Tanka smidigt
Stationerna byggs på en fabrik för att sedan transporteras 

ut till lämpligt försäljningsställe på landsbygden. Efter 

bara några arbetsdagar är den redo att användas, 

snabbt och enkelt! Man kan tanka med de vanligaste 

betalkorten som Visa och Mastercard. Nivån i tankarna 

övervakas elektroniskt från kontorets dator och larmar 

automatiskt vid läckage eller stöld. Elen på stationerna 

drivs delvis med solcellspaneler på stationens tak. 

Stationerna är försedda med oljeavskiljare och uppfyller 

samtliga krav från MSB (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap).

Produkter

•    Smart Bensin 95

•    Smart Diesel MK1

•    Smart Eldningsolja

•    Smart HVO

•    Smart XBEE Diesel

Produktutveckling
Smart vill vara ledande på att finna nya bränslebesparande och miljöförbättrande tillsatsmedel och alternativa 

bränslen som fungerar i förbränningsmotorer. Bolaget för diskussioner med leverantörer om start av pilotpro- 

jekt för att bäst kunna utvärdera om kunderna ser positivt på dessa nya produkter. Smart arbetar aktivt och 

proaktivt för att kunna presentera alternativa lösningar på bränslen och även möjligheten att erbjuda laddning 

av el på smartstationerna.

SMARTSTATIONER & ÖVRIGA PRODUKTER
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SMART'S KRETSLOPP
FRÅN IMPORT TILL SLUTKUND
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KOST CIRKEL HÄR

Smart är Sveriges framtida bränslebolag,
för folket, av folket!
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För landsbygden
Större delen av Sverige är landsbygd. Det är också där en stor del av befolkningen är bosatt och 

även om många bor i tätorter så tillbringar svenskarna mycket tid på landsbygden på sin lediga 

tid i fritidshus, husvagnar och båtar. Det finns cirka 3 000 tankstationer runtom i Sverige men 

inte ens hälften ligger på landsbygden, där det borde finnas. De stora bensinbolagen lägger ner 

stationer i rasande takt, eftersom de anser att de säljer för lite. Det skapar en marknad för före- 

tag som Smart Energy. Smart Energy strävar inte efter att driva stora enheter som säljer stora 

volymer bränsle, utan eftersträvar att driva små, enkla, energisnåla tankstationer. Bara bränsle 

helt enkelt, nära folket!

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. 

Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta 

beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör 

som Smart Energy. Uppskattningsvis  finns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart 

tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen 

per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 

2017.

Marknaden för bränsleförsäljning i b2b-segmentet är ca 1,6 miljoner kbm i Sverige.

MARKNAD
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Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att be- 

akta relevanta risker vid en eventuell investering i Bolagets aktier. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes 

ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas 

utan att en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärlds- 

bedömning har gjorts.

Risker förenade med verksamheten
Ingen nyckelperson, styrelsemedlem eller dess kunnande samt enskilda medarbetare är essentiell för Bolagets 

överlevnad. Om någon nyckelperson, styrelsemedlem eller enskild medarbetare skulle avsluta sitt uppdrag kan 

kvarvarande medarbetare få något högre arbetsbelastning. Bolaget ser inte några svårigheter att rekrytera 

kompetenta medarbetare dock kan processen ta längre tid än beräknat.

Smart Energy kan inom ramen för den löpande verksamheten komma att åsamkas motgångar på grund av 

bristfälliga rutiner, bristande kontroll eller oegentligheter. Bristande rutiner och bristande intern kontroll kan 

medföra att företagsledningen tappar kontrollen över bolagsstyrningen vilket kan åsamka Smart Energy skada. 

Under upprättande av detta informationsmemorandum finns inget aktieägaravtal mellan huvudägarna.

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. När det gäller bolagets amerikanska olje- och gasverk- 

samhet erbjuder dessa stora möjligheter men också betydande risker. Bolaget avser att bevara och bevaka de 

olje- och gasbrunnar som redan finns i koncernens dotterbolag i USA. Riskerna är främst kopplade till utfallet av 

och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även 

till tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning och miljö.

Konjunktur och konkurrenter
Bolaget ser inte konjunkturen som något orosmoment inom överskådlig framtid. Konkurrensen kan komma att 

öka om nya aktörer med samma affärsfilosofi som Smart Energy etablerar sig på marknaden.

Politiska risker
Bolaget kan påverkas av förändringar inom politik och lagar dels i Sverige, dels utomlands inom oljebranschen. 

Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Risker associerade med företagsförvärv
Smart Energy kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger det 

utfall som förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets utvecklings- 

takt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

Finansiella risker
Kredit- och motpartsrisk

Det finns alltid en viss risk att kreditförluster uppstår och omfattande kreditförluster kan äventyra Bolagets 

fortlevnad.

RISKER
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Likviditets- och refinansieringsrisker
Med likviditets- och refinansieringsrisk avses risken med att Bolaget framöver kan komma att behöva ytterli- 

gare finansiella resurser för att kunna expandera på ett önskvärt sätt. Oberoende av framtida behov eller situ- 

ation är vid var tid gällande villkor på kapitalmarknaden av stor betydelse för Bolagets finansiering. Det är inte 

säkert att Bolaget kommer förmå att anskaffa externt riskvilligt kapital eller lånat kapital när Bolaget behöver 

det, och det finns ingen försäkran att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolaget och 

dess ägare. En sådan progress skulle väsentligt kunna inverka på Bolagets möjligheter att ägna sig åt sin verk-

samhet i en förmånlig omfattning. Viss mindre risk finns även i samband med valutakursförändringar i och med 

att en mindre del av bolagets verksamhet är förlagd till USA. Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valu-

takurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Verksamhetens tillgång till kapital är en grundläggande förutsättning för att utvecklas så framgångsrikt som 

Bolaget önskar. För att kunna generera goda vinster måste Bolaget kunna erhålla tillräckligt med kapital. Om så 

inte kan ske, kan bolaget ha svårt att framledes redovisa goda resultat.

Övriga risker
Till övriga risker som Bolagets utsätts för räknas bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Kursvariationer
Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer, men det behöver inte nöd- 

vändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktie- 

kurs negativt. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att gå med vinst, eller att aktierna ska stiga i 

värde.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapital och aktieslag
Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har idag ett aktiekapital om 46 756 431,20 kronor, vilket är fördelat på 467 

564 312 antalet aktier och samtliga aktier i bolaget har lika röstvärde och samma rätt till bolagets utdelning. 

Bolagets aktier är utgivna i svenska kronor och samtliga utgivna aktier är fullt betalda och registrerade hos 

Bolagsverket.

Aktiebok
Smart Energy Sweden Group AB:s (publ) aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

om kontoföring av finansiella instrument. Smart och dess aktier är anslutna till vpc-systemet med Euroclear 

som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. ISIN-kod SE0002627141. Aktieägarna erhål-

ler inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i 

VPC-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Utdelning och överlåtelse av aktien
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid 

fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emis- 

sion. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (eller motsvarande) kvarstår dennes fordran på 

utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelnings- 

beloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bo- 

satta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt om för aktieägare 

bosatta i Sverige.

För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Bo- 

laget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer 

att föreslås eller beslutas om någon utdelning. I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer 

styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, 

aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga 

faktorer. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med 

aktiebolagslagen och bolagsordningen. Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Samtliga aktier får 

överlåtas fritt och ger lika rätt till resultat, tillgångar och utdelning.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseen-

de vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsord-

ning, dels av aktiebolagslagen.

Övriga upplysningar
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Det saknas inskränkning- 

ar i rätten att fritt överlåta Bolagets aktier, och såvitt styrelsen känner till föreligger inte något avtal om att inte 

sälja aktier under viss tid (så kallad lock-up). Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden 

avseende Bolagets aktier under innevarande eller föregående räkenskapsår, och aktierna är inte underställda 

tvingande övertagandebud, rätt till tvångsinlösen eller avyttringsrätt.
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AKTIEÄGARE

Namn Antal aktier

1 Edshultshall Holding AB  250 010 712    

2 Avanza Bank AB  16 622 224    

3 Svenska Handelsbanken  13 282 764    

4 Nordnet Bank AB  10 591 672    

5 CJ Hall Invest AB  10 500 000    

6 GEM Global Yield Fund LLC SCS  9 035 715    

7 SEB  8 866 743    

8 CJ Hall Capital AB  4 673 000    

9 Per-Olov Olsson  4 290 456    

10 Swedbank AB  4 088 100    

(Per datum 27/1/2017)
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Aktiekapitalet är 46 756 431,20 SEK.

Lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK.

Antalet aktier är 467 564 312.

Lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

År  Händelse  Antal aktier Totalt antal aktier Aktiekapital Kvotvärde Emissionskurs

        SEK   SEK

2008 maj   Blidande   1 000   1 000   100 000   100.00   100.00

2008 Juni  Split   1 000 000  1 000 000  100 000   0.10

2008 Juni  Nyemission  500 000   1 500 000  150 000   0.10   0.20

2008 Juli   Nyemission  7 975 000  9 475 000  947 500   0.10   0.20

2008 Juli   Nyemission  400 000   9 875 000  987 500   0.10   0.20

2008 Okt  Nyemission  83 000   9 958 000  995 800   0.10   0.25

2009 Feb  Nyemission  321 000   10 279 000  1 027 900  0.10   2.00

2009 Dec   Nyemission  7 000   10 286 000  1 028 600  0.10   3.50

2009 Dec   Konvertering  1 445 033  11 731 033  1 173 103  0.10   1.51

2012 Juni  Nyemission  1 179 265  12 910 298  1 291 030  0.10   0,63

2015 Juni  Kvittningsemission  117 610 294  130 520 592  13 052 059.20  0.10   0.68

2015 Okt   Nyemission  4 643 720  135 164 312  13 516 431.20  0.10   0.48

2015 Nov  Nyemission  64 835 688  200 000 000  20 000 000  0.10   0.364

2015 Dec   Nyemission  17 564 312  217 564 312  21 756 431.20  0.10   0.364

2016 Dec   Nyemission  250 000 000  467 564 312  46 756 431,20  0.10   0.10

2017 Feb   Företrädesemission 233 782 156  701 346 468  70 134 646,80  0.10   0.10

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

*Vid full teckning av pågående företrädesemission enligt detta erbjudande

*
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STYRELSE & LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Här följer en kort presentation av styrelsen och en översikt av styrelseledamöternas bolagsuppdrag. Ingen 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de 

senaste fem åren. Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från 

myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon 

av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som med- 

lem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktion 

hos bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga 

styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med bola- 

gets intressen. Avseende familjeband inom Bolaget är Karl-Erik Johansson (styrelseordförande) far till Fredrik 

Johansson (styrelseledamot). Härutöver finns inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande befatt- 

ningshavare. Samtliga styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via Bolagets adress.
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Karl-Erik Torbjörn Johansson

Födelsedatum:  1946-02-17
Position i bolaget:  Ledamot/Ordförande
Ledamot sedan:  2015-08-07

Antal aktier:   0

Kort historik
Karl-Erik Johansson har en mångårig erfarenhet inom den marina branschen. Entreprenör inom båtvarv och 

båtbyggeri som har drivit och sålt ett flertal marina bolag.

Andra bolagsengagemang

 

Bolag      Org.nr   Position     Tillträde  Status

KARL-ERIK JOHANSSON    460217-4916  Innehavare    1978-06-22  Aktivt

Smart Energy Sweden Fuels AB   556995-6658  Suppleant   2014-12-12  Aktivt

Smart Energy Sweden Försäljnings AB  556981-0087  Suppleant   2015-04-01  Aktivt

Smart Energy Sweden AB (publ)   556971-0634  Ordförande    2014-08-23  Aktivt

Mattssons Oljor i Kungsbacka AB   556924-4725  Suppleant   2014-11-21  Aktivt

Energi & Bränsle i Skåne AB   556897-8661  Suppleant   2015-08-25  Aktivt

Pallas Shipping AB    556777-6447  Suppleant   2009-06-04  Aktivt

Edshultshall Holding AB    556759-5458  Suppleant   2009-01-21  Aktivt

Pallas Oil AB     556735-7032  Suppleant   2007-08-06  Aktivt

Osvald Mattssons Åkeri Aktiebolag   556449-4218  Suppleant   2014-11-21  Aktivt

Tidigare bolagsengagemang

Bolag      Org.nr   Position   Tillträde-utträde    Status

Smart Energy Sweden AB (publ)   556971-0634  Ordförande  2014-05-09 - 2014-08-23   Aktivt

Vikens Kredit AB     556777-6454  Suppleant 2009-06-29 - 2014-02-25   Aktivt

I följande företag innehar, eller har Karl-Erik Johansson under de senaste fem åren haft, 
en direkt ägarandel som överstiger tio procent:

KARL-ERIK JOHANSSON   460217-4916   100%
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Andra bolagsengagemang 

Bolag      Org.nr   Position     Tillträde  Status

Pallas Oljor     820301-4975  Innehavare    1999-11-14  -

Smart Energy Sweden Fuels AB   556995-6658  Ledamot    2014-12-12  Aktivt

Smart Energy Sweden Försäljnings AB  556981-0087  Ledamot/VD   2014-08-28  Aktivt

Smart Energy Sweden AB (publ)   556971-0634  Ordförande/Ledamot  2014-08-23  Aktivt

Mattssons Oljor i Kungsbacka AB   556924-4725  Ledamot    2014-11-21  Aktivt

Energi & Bränsle i Skåne AB   556897-8661  Ledamot    2015-08-25  Aktivt

Pallas Shipping AB    556777-6447  Ledamot    2009-06-04  Aktivt

Edshultshall Holding AB    556759-5458  Ledamot    2009-01-21  Aktivt

Pallas Oil AB     556735-7032  Ledamot    2007-08-06  Aktivt

Pallas Group AB     556712-3038  Ledamot/VD    2010-03-24  Aktivt

Osvald Mattssons Åkeri Aktiebolag   556449-4218  Ledamot    2014-11-21  Aktivt

Tidigare bolagsengagemang

Bolag      Org.nr   Position    Tillträde-utträde   Status

Smart Energy Sweden Försäljnings AB  556981-0087  Ordförande  2014-08-28 - 2015-04-01  Aktivt

Smart Energy Sweden AB (publ)   556971-0634  VD   2014-05-09 - 2014-08-23  Aktivt

Vikens Kredit AB     556777-6454  Ledamot   2009-06-29 - 2014-02-25  Aktivt

Ocean Rederi AB     556756-1401  Ordförande/Ledamot 2008-12-30 - 2015-06-12 Fusion avslutad

I följande företag innehar, eller har Fredrik Johansson under de senaste fem åren haft, en 
direkt ägarandel som överstiger tio procent:

Edshultshall Holding AB    556759-5458   100%

Smart Energy Sweden Group AB (publ)  556756-4611   56% via bolag

Pallas Group AB    556712-3038   50.1% via bolag

Carl Fredrik Mattias Johansson

Födelsedatum:   1982-03-01
Position i bolaget:  Ledamot/Verkställande Direktör
Ledamot sedan:   2015-08-07
Antal aktier:    250 010 712

Kort historik
Fredrik Johansson är en entreprenör med många år bakom sig inom oljebranschen. Redan i tidig ålder sålde 

Fredrik olika oljeprodukter runt om i närområdet till Orust. Det fortsatte sedan med dieselolja samt uppbygg- 

nad av lokala bensinstationer på västkusten i en allt mer accelererande verksamhet som sedermera utökades 

med en egen bunkerbåt vid namn Pallas. Första bolaget Pallas Oljor såldes senare till Swea Energi AB i en allt 

mer accelererande verksamhet som sedermera utökades med en egen bunkerbåt vid namn Pallas. Pallasbåten 

gav namnet till företaget Pallas Group som är ett rederibolag som grundades år 2000 av Fredrik Johansson. 

Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg och sysselsätter ca 65 perso- 

ner varav 5 iland. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. 

Utsedd som Årets Företagare, år 2010, Västra Götaland.
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Per Vilhelm Fougberg

Födelsedatum:   1953-06-22
Position i bolaget:   Ledamot
Ledamot sedan:   2015-08-07
Antal aktier:    31 500

Kort historik
Per medverkade i att etablera UC, som idag är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Arbeta- 

de som företagsrådgivare och kontorschef under ett flertal år i SEB, och driver nu en enskild firma med inrikt- 

ning inom rådgivning och finansiering för mindre och medelstora företag.

Andra bolagsengagemang

Bolag      Org.nr   Position     Tillträde  Status

PER FOUGBERG     530622-5136  Innehavare    1986-05-12  Aktivt

I följande företag innehar, eller har Per Fougberg under de senaste fem åren haft, en di-
rekt ägarandel som överstiger tio procent:

PER FOUGBERG   530622-5136  100% 

Revisor
Carl Fredrik Johan Gustav Waern, KPMG AB, Auktoriserad revisor.

KPMG AB, Box 11908, 404 39 Göteborg.

www.kpmg.com/se

Valdes in på bolagsstämma i juni 2015 i samband med förvärvet av Smart Energy. Bolaget valde Carl Fredrik 

Johan Gustav Waern för en enhetlig revisor inom Smartkoncernen.

Löner och förmåner
Bolagets VD är anställd med marknadsmässiga villkor med en uppsägningstid på 24 månader.

Ersättningar till styrelse
Till bolagets styrelseordförande utgår två basbelopp som ersättning per verksamhetsår och ett basbelopp till 

övriga ledamöter som ej är anställda inom Smart koncernen.
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Smart Energy huvudkontor
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Smart Energy huvudkontor smart
energy
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Allmänt
Smart Energy Sweden Group AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Västra Götaland. Bolaget 

regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556756-4611. Bestämmelserna i 

bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

Tvister och rättsliga processer
Smart Energy är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 

icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv måna- 

derna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Smart Energy finansiella ställning eller lön- 

samhet.

Intressekonflikter
Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i eller om- 

kring Bolaget.

Väsentliga avtal
Bolaget har i dagsläget inga avtal som enskilt är väsentliga för Bolagets verksamhet. Däremot sluter Bolaget 

kontinuerligt avtal som en del i den löpande verksamheten.

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i 

Smart Energy i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

Försäkringar
Smart Energy koncernen har enligt vad Smart Energys styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd.

Väsentliga förändringar i bolagets finansiella situation eller ställning på marknaden
Bolaget har förvärvat tre bränslebolag. Under augusti 2015 har Smart Energy, via dotterbolag, tecknat ett nytt 

kreditavtal gällande både banklån och rörelsekredit på totalt 39 MSEK. Bolaget har under september 2015 

tecknat ytterligare kreditavtal gällande rörelsekredit, genom dotterbolag, om totalt 50 MSEK. Totala värdet 

av banklån och rörelsekredit, genom dotterbolag, uppgår härmed till 89 MSEK. Bolaget har upptagit ett lån 

på 14 miljoner kronor från bolagets huvudägare under november månad 2016. Bolaget har under december 

2016 tecknat ett nytt finansieringsavtal med GEM fund New York på 30 miljoner EURO. Bolaget tillfördes 25 

miljoner kronor i en nyemission i januari 2017.
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Lån och ansvarsförbindelser
Bolaget har inga utomstående företagsinteckningar pantsatta till extern part.

Immateriella rättigheter
Smart Energy innehar inga patent eller varumärken och har ej heller ingivit några ansökningar om patent eller 

varumärken. Bolaget innehar domänadressen www.smartenergysweden.se

Bemyndiganden

Stämman beslutade 2016-06-29 att i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om 

ökning av aktiekapitalet inom Bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, 

vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika 

från tidigare aktieägares företrädesrätt. Styrelsen har härutöver befogenhet att besluta att betalning för aktier, 

konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

Uppköpserbjudande

Det har inte förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhets- 

år eller föregående år.

Anställningsavtal

Sedvanliga anställningsavtal föreligger. Samtliga anställningsavtal i Sverige bygger på svensk arbetsrättslig lag- 

stiftning. Avtalen är individuella avseende lön, semester, rätt till övertidsersättning och eventuella förmåner. 

Samtliga avtal reglerar sekretess och rätt till arbetstagares uppfinningar. Inga avsättningar görs f.n. till pensio- 

ner eller andra ersättningar efter anställningsperiodens slut, utöver avtalad uppsägningstid. Anställningsrela- 

terade frågor och villkor beslutas av styrelsen.

Styrelsens arbetsformer

Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst från- 

träda sitt uppdrag. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Styrelsens arbete 

följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för 

VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och 

ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolags- 

styrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.
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RESULTATRÄKNING

FINANSIELL ÖVERSIKT
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BALANSRÄKNING

FINANSIELL ÖVERSIKT
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KASSAFLÖDESANALYS

FINANSIELL ÖVERSIKT
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• Periodens omsättning och resultat levde upp till budget

• Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris

• Resultatet före skatt för september månad blev + 1.169,000 kr

• Ledningen jobbar hårt för att behålla och utveckla detta positiva resultat genom ytterligare marginalförbättring, 

etablering av fler Smartstationer, minskade räntekostnader, ökad bulkförsäljning genom fler aggressiva 

marknadsföringskampanjer i dotterbolagen samt minskade engångskostnader(konsolideringskostnader) i 

koncernen.

• Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 44 Mkr vilket är en markant ökning mot föregående 

räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen

• Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, med ca 2Mkr

• Initialt höga finansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti 

månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken

• Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa 

kostnader har försvunnit från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. 

Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvunnit från och med oktober månad. 

Detta har belastat resultatet med 0,95Mkr

• Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 

75% under perioden.

• Resultatet har påverkats negativt pga Goodwill avskrivningar med ca 1,6Mkr för årets nio månader

• Bolagets kassa (likvida medel) minskade under årets sex första månader pga att mer kapital har bundits 

i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank minskades för att börja reducera 

räntekostnaderna för koncernen. Sista september (utgången av Q3) var kassabehållningen något högre 

vilket är positivt.

• Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
KRING KVARTALSRAPPORT TRE (Q3)
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Bolagsordning Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr. 556756-4611

§ 1 Firma

Bolagets firma är Smart Energy Sweden Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun, Göteborg län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljepro- 

dukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed 

förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Lägst antal utgivna aktier får vara 200 000 000 högst antal utgivna aktier får vara 800 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1- 31/12.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen 

väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktö- 

rens förvaltning utses en revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid årsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse 

till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast två veckor före 

stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets 

webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri upphör 

skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 

till Bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 

vardagen före stämman.

BOLAGSORDNING
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§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en justeringsman.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkänna förslag till dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.

7. Besluta

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

9. Val av;

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument.

BOLAGSORDNING (FORTS.)
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Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda, Sverige
 Telefon: +46(0) 31-12 00 56
info@smartenergysweden.se

www.smartenergysweden.se

smart
energy


