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Pressmeddelande  

 

Fiskebäck 2017-06-06 

 

LÄGESUPPDATERING 

 
Härmed ger Smart Energy en överskådlig lägesrapport. 

 

Smart Tankstationer 

 

1. Imorgon den 6e Juni är det invigning av nya stationen i Eringsboda, det bjuds 
på underhållning, medverkan från Ronneby Kommun, korv med bröd mm samt 
sänkt bensinpris    

2. Stationen i Ärla är igång och säljer över förväntan vilket är glädjande 

3. Nya Smart Tankstationen i Påryd kommer att etableras i slutet av Juni och den 
formella invigningen sker den 7 Juli 

4. Smart Tankstation i Skillinge är etablerad, invigning kommer ske under 
sensommaren 

5. Smart närvarade under Landsbygdsmässan i Eringsboda 6/5 med väldigt 
positivt gensvar och flera nya intresseanmälningar från nya orter som behöver 
en Smart station 

6. Nya Smart Tankstationen i Bollstabruk beräknas etableras under vecka 27 

7. Överlida, fortsatt under process 

8. Smart Tankstation i Johannishus har haft en lyckad start med mycket bra 
försäljning, invigning kommer ske efter sommaren tillsammans med lokala ICA 
butiken 

9. I övrigt arbetar Smart med att etablera ca 5-6 nya Smart-stationer under 
hösten 2017. Mer information kommer efter sommaren. 

 

I maj månad försålde Smart stationerna en rekordstor volym vilket dels beror 
på nya etableringar, mer känt varumärke samt att det finns betydligt fler 
SMART-kort utgivna. Marginalerna på försålt bränsle har ökat ca 20 öre/liter 
sedan i januari pga förbättrade inköpspriser. Kassaflödet från Smart-
stationerna är positivt pga att merparten av kunderna betalar med Kreditkort. 
Endast de två första etableringarna av Smart-stationer är finansierade av 
bank, alla övriga är finansierade med bolagets egna medel och således inte 
belånade. 
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             VD Fredrik Johansson tankar bilen på Smart i Johannishus 
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Bulkförsäljning samt trading av bränslen 

 

 

Bulkförsäljningen har sålt enligt budget under februari-april och något över 
budget under maj månad.  

 

Försäljningen av det förnyelsebara bränslet HVO har inte uppnått budgeterad 
försäljningsvolym. Dels beror det på att många kunder är skeptiska samtidigt 
som det finns en rädsla att detta bränsle blir belagt med energiskatt vilket då 
inte gör det försvarbart att bruka. 

 

Konsolideringsarbetet med de olika förvärvade dotterbolagen fortskrider och 
börjar ge bra resultat samtidigt som mycket engångskostnader har tagits och i 
takt med att fler Smart-stationer etableras så ser ledningen ljust på 
innevarande räkenskapsår. 

 

Nedan är ett axplock ur de åtgärder som genomförts under våren. 

 

1. 40% mindre belåning av fakturabelåningskrediten vilket ger en besparing 
på ca 70” /månad 

2. Minskade personalkostnader genom förbättrad organisation, ca 75” 
/månad 

3. Minskade räntekostnader genom amortering/kvittning av lån ca 40”/månad 

4. Ökade marginaler genom förbättrad trading samt utnyttjande av depån i 
Trelleborg, ca 120” /månad 

5. Ökade intäkter för fartygen pga högre utnyttjande, ca 350”/månad 

6. Övriga kostnader, ca 100” /månad 

7. Tankfartyget Pallas som Smart hyr in från Pallas har Smart hyrt ut till 
oljebolaget Topoil på ett så kallat TC avtal, detta pga att Smart fick ett bra 
erbjudande från Topoil samtidigt som Smart kan försörja sina 
samarbetspartners och sig själv med fartyget Pallas Glory. Fartygen har nu 
målats om i Smart ´s färger o loggor. Detta för att Smart får en 
resultatförbättring på ca 400”/månad från maj.  

 

 

Förbättringarna ovan började att ge effekt från april/maj månad trots att de var 
beslutade tidigare, dock tar det tid att implementera alla förändringar.  
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                     Pallas Glory uppmålad i Smart Energy färgerna 
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           Övrigt 

 

            Då dotterbolaget Pallas Group AB är noterat på Nasdaq First North så måste   

            Smart Energy vara transparanta och då ledningen av olika anledningar valt  

            att skippa Q1 Rapporten i Pallas så måste också Smart göra detta.  

 

Smart kommer samtidigt som Pallas publicerar sin Q2 att publicera sin Q2. 

Se hemsidan för mer info. Omsättning och resultat är i linje med budgeterat. 
Likviditet är tillfredsställande vid utgången av maj trots hög investeringstakt. 

 

Då omsättningen i aktien på Dusseldorf Börsen samt Berlin Börsen inte varit 
tillfredställande, och det visat sig vara dyrare och krångligare än tänkt att 
handla i aktien för alla svenska aktieägare så har det inte tillkommit så många 
nya tyska aktieägare. Därmed har styrelsen arbetat fram olika alternativa 
lösningar på hur aktien också kan börja handlas i Sverige parallelt,  med hjälp 
av externa specialister på området så jobbar styrelse och ledning för att finna 
en bra lösning för aktieägarna. Styrelsen har förhoppningen att kunna 
presentera en lösning innan augusti är slut.  

 

Smart skall efter sommaren och under hösten genomföra stora 
reklamkampanjer lokalt och nationellt samtidigt som flera roadshows skall 
genomföras för att skapa mer intresse kring bolaget och dess verksamhet.  

Även många aktiespararträffar skall besökas för att skapa mer intresse kring 
aktien.  

 

Ledningen överväger att anställa en IR/PR ansvarig alternativt att ingå ett 
avtal med en svensk PR-byrå som sköter alla IR/PR frågor och på så sätt får 
en förbättrad dialog med aktieägare och kunder samt för att avlasta VD och 
CFO som måste lägga fokus på trading av bränslen samt tillväxt och 
finansiering mm. Mer info om detta beräknas kunna presenteras efter 
semestern.  

 

Huvudägaren Fredrik Johansson letar också efter lämpliga styrelsekandidater 
att utöka styrelsen med. Främst så vill man utöka kompetens kring 
bolagsstyrning i noteradebolag samt hur man driver ett tillväxtbolag med allt 
vad det innebär. Nuvarande styrelse är ju också mycket operativa i koncernen 
och behöver avlastas.  

 

          Styrelsen genom VD Fredrik Johansson 
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                      Smart loggan nu på plats på cisternerna i Trelleborgs hamn 

 


