
 

  
 

 

 
 

 
  

Informationsmemorandum 2017 

inför upptagande av aktier till handel på NGM Nordic MTF 

 

Varför bli aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ)? 

• Genom Smart Energys tankstationer når man kunder på marknader som större 

aktörer med mindre kostnadseffektiva lösningar har valt att lämna  

• Smart Energy har en bred aktieägarbas (ca 3400) vilket skapar likviditet i 

aktien 

• Smart Energy är ett ägarlett bolag med en stabil finansiell ställning 

• Smart Energy kontrollerar hela kedjan, från direktimport av bränsle med egna 

fartyg till distribution mot slutkund, vilket minimerar antalet mellanhänder och 

skapar mervärde för Bolagets aktieägare  

• Marknaden är mycket stor och präglas av tillväxt 

• Spännande bransch som kännetecknas av förändring genom övergång till 

fossilfria bränslen vilket skapar bredare produktportföljer  
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Definitioner 
I detta informationsmemorandum (”Informationsmemorandumet”) gäller följande definitioner om 

inget annat anges;  

• Med ”Smart Energy”, ”Bolaget”, ”Moderbolaget”, avses Smart Energy Sweden Group AB 

(publ) med organisationsnummer 556756-4611 och med säte i Göteborgs Kommun, Västra 

Götalands Län i Sverige.  

• Med ”Smartkoncernen, ”Smart Energy-koncernen”, ”Koncernen” avses den koncern vari 

Smart Energy Sweden Group AB är moderbolag.  

• Med ”Pallas” avses Pallas Group AB (publ) med organisationsnummer 556712-3038 och med 

säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands Län i Sverige. 

• Med ”GCF” avses Göteborg Corporate Finance AB med organisationsnummer 556250-9553 

och med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands Län i Sverige. 

• Med ”NGM” avses Nordic Growth Market AB med organisationsnummer 556556-2138 och 

med säte i Stockholms kommun, Stockholms Län i Sverige. 

• Med ”MTF” avses Multilateral Trading Facility.  

• Med “Skatteupplagshavare” avses tillstånd från Skatteverket att lagra bränsle på Bolagets 

depå utan att erlägga punktskatter (energiskatter) så länge produkterna är i lagerhållning. 

Punktskatterna erläggs i efterskott i nästkommande månad.    

• Med “Time Charter-avtal” avses tidsbegränsande sysselsättningsavtal för fartyg. 

• Med ”Punktskatter” avses en indirekt skatt som läggs till på enskilda varor, i detta fall 

bränsle. Punktskatten är branschspecifik och homogen för samtliga bolag inom branschen. 

Upprättande och registrering av Informationsmemorandumet 
Detta Informationsmemorandum har upprättats med anledning av noteringen av Smart Energys aktie 

på NGM Nordic MTF inför upptagande till handel. Informationsmemorandumet utgör ej ett prospekt 

eftersom Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet då det inte är förenat med en emission. Med 

prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och EU-

kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Informationsmemorandumet har inte heller granskats 

eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 

26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. 

Informationsmemorandumets distributionsområde 
Aktierna är i dagsläget inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. 

Inbjudan enligt detta Informationsmemorandum vänder sig inte till personer vars deltagande 

förutsätter ytterligare Informationsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de 

som följer svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, 

Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller detta Erbjudande kräver ytterligare 

åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.  

För Informationsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta 

Informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk 

domstol exklusivt. 

Informationsmemorandumet tillgängligt 
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Smart Energys huvudkontor, på Bolagets hemsida 

www.sesab.net samt på www.gcf.se. 

http://www.smartenergysweden.se/
http://www.gcf.se/
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Uttalanden om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Informationsmemorandum 

återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. 

Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid 

tidpunkten för Informationsmemorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren 

uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, 

kan inga garantier lämnas för att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden 

uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för 

Informationsmemorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i 

Informationsmemorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller 

framgångar kan komma att skiljas väsentligt från styrelsens förväntningar. Smart Energy Sweden 

Group AB (publ) gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden 

till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic 

Growth Market – NGMs regelverk. 

Information från tredje part 
Informationsmemorandumet innehåller flera hänvisningar till information och marknadsstatistik 

framställda av tredje part. Ingen av dessa källor har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga 

intressen i Smart Energy. Information från sådan tredje part som ingår i Informationsmemorandumet 

har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till genom jämförelse med annan information har 

inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 

missvisande. 

Handlingar som införlivas genom hänvisning 
Bolagets reviderade årsredovisningar för 2015 och 2016, samt Bolagets oreviderade delårsrapport för 

första halvåren 2016 och 2017, är införlivade genom hänvisning i detta Informationsmemorandum. 

Ovan nämnda handlingar kan laddas ner från Bolagets hemsida www.sesab.net. Se även avsnittet 

”Legala frågor och övrig information”.  

Disclaimer 
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt mentor till Smart Energy Sweden Group 

AB (publ). Då samtliga uppgifter härrör från Smart Energy Sweden Group AB friskriver sig GCF från allt 

ansvar avseende innehållet i detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta 

ekonomiska konsekvenser till följd av investerings – eller andra beslut som helt eller delvis grundas på 

uppgifterna i detta dokument. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen, som ansvarar för detta Informationsmemorandum, har vidtagit alla rimliga 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i Informationsmemorandumet är, 

såvitt de vet, överensstämmande med de faktiska förhållandena och att ingenting har utelämnats som 

med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.  

http://www.smartenergysweden.se/
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Smart Energy har lämnat in ansökan till NGM att Bolagets aktier ska upptas för handel på Nordic MTF 

under kortnamnet SEGR MTF. Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i 

aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral 

handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och 

aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför 

inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.  

På Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 

2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under 

vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att 

prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic 

MTF gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk 

bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“.  

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket 

innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om 

handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront 

och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig 

utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges 

två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de listade bolagens 

informationsgivning som handeln i bolagens aktier. 

 

https://gbgcorp-my.sharepoint.com/personal/cl_gcf_se/Documents/Skrivbord/Smart%20Energy%20Sweden%20Group%20AB/Smart%20Energy%20IM%20v09.docx#_Toc498954198
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Riskfaktorer 

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor 

vikt att beakta 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 Informationsmemorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning 

har gjorts. 

 

Risker förenade med verksamheten 
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.  

 

Bolagets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter 

som bolag, bl.a. aktiva inom bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är 

främst kopplade till prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande 

tillståndsfrågor avseende placering av tankstationer, miljöfrågor och i mindre grad utvinning. 

Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. 

Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal 

nyckelpersoner. Om någon nyckelperson, styrelsemedlem eller enskild medarbetare skulle 

avsluta sitt uppdrag kan kvarvarande medarbetare få högre arbetsbelastning. Bolaget ser dock 

inte några svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare dock kan processen ta längre tid 

än beräknat. 

 

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. 

Energiskatter erläggs i SEK per kubikmeter (kbm) och beslutas av Skatteverket inför varje 

kalenderår. Energiskatterna varierar mellan olika bränsleslag och är likvärdiga för samtliga 

aktörer på den svenska marknaden. Bolagets finansiella ställning kan påverkas av 

energiskatteförändringar, men varken i större eller i mindre omfattning än andra aktörer i 

branschen.  

 

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 utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella 

ställning och likviditet. 
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Konkurrensrisk 
Generellt är bränslebranschen en konkurrensutsatt bransch med låga marginaler. Mellanstora 

aktörer som Smart Energy kan konkurrera med större etablerade aktörer genom att erbjuda 

kunden ett annat koncept som bygger på etablering av obemannade och kostnadseffektiva 

tankstationer på en marknad där större konkurrenter tidigare har dragit sig ur.  

Smart Energy bedriver även direktförsäljning av bränslen till slutkunder (B2B) med egna 

tankbilsleveranser och konkurrerar således mot stora aktörer genom att erbjuda högre service 

mm.  

Den svenska bränslemarknaden kännetecknas idag av omfattande konsolidering, vilket även 

Smart Energy tar del av. Det är därför svårt att uttala sig om hur marknaden och 

konkurrensläget kommer utformas i framtiden.  

  

Smart Energys tankstationer är obemannade, enkla att etablera och användarvänliga 
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Finansiella risker 
Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, 

likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. 

Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varier till följd av förändringar i 

marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan 

fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för Bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är 

risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets 

kassaflöde varier till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer. 

Valutarisker 
Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan 

komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga. Smart Energy försöker matcha 

kostnadernas valuta med intäkternas valuta så att de blir samma och på samma sätt matchas 

skulderna med tillgångarna så att valutaexponeringen minimeras.  

Kostnaderna för det importerade bränslet är i USD och för att fastställa inköpspriset i SEK 

använder koncernen sig av terminssäkringar. Vid varje inköp av bränsle som köps in i USD 

genomförs en terminsäkring på motsvarande belopp, på så sätt kan inköpspriset i SEK fastställas. 

Valutakursförändringar mellan inköpet och betalningen av bränslet påverkar därför inte 

inköpspriset och bedöms därför inte påföra Bolaget risk av väsentlig natur. Bränslet som säljs via 

koncernens tankstationer har en omsättningshastighet på ca 52 gånger per år och det 

sammanfaller väl med att koncernen har veckopriser från sina leverantörer. Bränslet som 

levereras direkt till kund, köps in och säljs samma dag. Utpriserna mot kund sätts efter att 

inköpspriset i SEK fastställts och eftersom inköpspriset i SEK är fastställt har koncernen möjlighet 

att justera sina utpriser utefter detta. Intäkter från fartygen samt olje- och gasverksamheten är 

delvis i USD och dessa intäkter matchas mot fartygslöner samt andra fartygsrelaterade 

kostnader som är i USD.  

*Beräkningar på årsbasis utifrån Koncernens nuvarande omfattning och avtal 

Intäkter från fartygen är delvis i EUR och dessa intäkter matchas mot fartygslöner, 

fartygsförsäkringar samt ränta och amortering på fartygskrediterna. 

*Beräkningar på årsbasis utifrån Koncernens nuvarande omfattning och avtal 

Det koncernmässiga bokförda värdet på fartygen och krediterna ser ut enligt tabellen nedan. 

Fartygen köptes in i EUR och därför upptogs fartygskrediterna i EUR. Eftersom bokföringen 

av de bolag som äger fartygen sker i EUR tar Koncernen även in värderingar i EUR. 

 

 

Valuta Intäkter Kostnader exkl. 

bränsleinköp 

Bränsleinköp Differens 

(terminssäkras) 

USD $ 1 800 000 $ - 540 000 $      -20 000 000  $ - 18 740 000 

Valuta Intäkter  Kostnader exkl. 

bränsleinköp 

Differens 

EUR € 1 150 000 € - 1 133 250 € 16 750 
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Valuta Tillgångar (bokfört värde) Skulder 

EUR € 13 900 000 € 8 700 000 

 

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer, men det 
behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. 
Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

 

Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning eftersom de leverantörsskulder som terminssäkras 
tas upp till motsvarande värde som terminssäkringarna. 
 

Likviditets- och  refinansieringsrisker 

Med likviditets- och refinansieringsrisk avses risken med att Bolaget framöver kan komma att 

behöva ytterligare finansiella resurser för att kunna expandera på ett önskvärt sätt. Oberoende 

av framtida behov eller situation 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 

verksamhet i en förmånlig omfattning.  

 
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. 

 

Osäkerhetsfaktorer 
Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom 

konjunkturutveckling, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, 

kunder, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, försäkring- och stöldrisk, framtida 

kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av 

risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering 

i Bolagets aktie.  
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Organisationsstruktur 

Koncernschema 
 

 

Smart Energy Sweden Group AB (publ) är till 58% ägt av Edshultshall Holding AB, med 

organisationsnummer 556759-5458 och säte i Göteborg, Västra Götalands Län. Resterande 42% av 

ägarandelen är utspridd mellan ca 3400 aktieägare.  

Smart Energy Sweden Group AB (publ), eller Bolaget, är i sin tur moderbolag i Smartkoncernen som 

består av 50,02% ägarskap av rösterna, motsvarande 18,74% av aktiekapitalet i Pallas Group AB (publ) 

(med organisationsnummer 556712-3038 och säte i Göteborg, Västra Götalands Län) samt 100% 

ägarskap i Smart Energy Sweden Fuels AB (med organisationsnummer 556995-6658 och säte i 

Göteborg, Västra Götalands Län). Pallas Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under 

kortnamn PALS B. 

Smart Energy Sweden Fuels AB är godkänd Skatteupplagshavare och även moderbolag samt helägare 

i Smart Energy Sweden AB (publ) (med organisationsnummer 556971-0634 och säte i Göteborg, Västra 

Götalands Län). 

Smart Energy Sweden AB (publ) är moderbolag med 100% ägarskap i Smart Energy Sweden Försäljning 

AB (med organisationsnummer 556981-0087 och säte i Göteborg, Västra Götalands Län), Energi & 

Bränsle Skåne AB (med organisationsnummer 556897-8661 och säte i Trelleborg, Skåne Län) samt 

Mattssons Oljor i Kungsbacka AB (med organisationsnummer 556924-4725 och säte i Göteborg, Västra 

Götalands Län). Genom Mattsons Oljor i Kungsbacka AB ägs tillika dotterbolaget Osvald Mattssons 

Åkeri AB (med organisationsnummer 556449-4218 och säte i Göteborg, Västra Götalands Län).   

EDSHULTSHALL HOLDING 
AB

org. Nr 556759-5458

100% ägande av 
Fredrik Johansson

Övriga aktieägare

ca 3400 st

SMART ENERGY SWEDEN 
GROUP AB (publ)

org. Nr 556756-4611 58% ägande av
EDHULTSHALL HOLDING AB. 
42% ägande av övriga

PALLAS GROUP AB 
(publ)

org. Nr. 556712-3038

51% röstägande av
Smart Energy Sweden 

Group AB
SMART ENERGY 

SWEDEN FUELS AB
org. Nr 556995-6658

100% ägande av SmartEnergy 
Sweden Group AB

SMART ENERGY 
SWEDEN AB (publ)

org. Nr 556971-0634

100% ägande av Smart 
Energy Sweden Fuels AB

SMART ENERGY 
SWEDEN FÖRSÄLJNING 

AB
org. Nr 556981-0087

100% ägande av Smart 
Energy Sweden AB

ENERGI & BRÄNSLE 
SKÅNE AB

org. Nr 556897-8661

100% ägande av Smart 
Energy Sweden AB

MATTSSONS OLJOR i 
KUNGSBACKA AB

org. Nr 556924-4725

100% ägande av Smart 
Energy Sweden AB
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Pallas Glory med en last av bränsle för Smart Energy 

 

Bolagets historia 

2017 

Smart Energy förbereder sig inför notering på 
NGM Nordic MTF.  
 
Smart Energy avnoteras frivilligt från Berlin- 
och Düsseldorfbörsen och övergår till handel 
på Mangolds OTC-lista. Detta motiverades av 
den komplexitet som belastade administrering 
av handeln mellan svenska aktieägare och de 
tyska handelsplatserna.  
 
Den 12e smart-stationen etableras i september 
2017. 
 

2016 

Smart Energy beslutar att lista aktien på 
Berlin- och Düsseldorfbörsen 
 

2015 

Moderbolaget Smart Energy Sweden Fuels AB 
godkänns som skatteupplagshavare och får 
lagra samt inköpa bränslen utan att erlägga 
energiskatter vilket möjliggör importen av 
bränslen till depån i Trelleborg. 
 
Bolaget inviger sin första Smart station i 
Småland under våren 2015. 
 
Caucasus Oil AB (publ) förvärvar Smart Energy 
Sweden Fuels AB med dess tillhörande 
dotterbolag, och byter därefter namn till Smart 
Energy Sweden Group AB.  

 

Energi & Bränsle Skåne AB förvärvas den 17 
augusti 2015. Bolaget tecknade kreditavtal 
med bank gällande rörelsekrediter i form av 
fakturabelåningslimiter i juni 2015 som 
frigjorde kapital för detta förvärv. Dessa 
krediter är ersatta av avtal som tecknades 
under 2017.  
 
Smart Energy förvärvar en majoritetsandel av 
rösterna i Pallas Group AB. Smart Energy ägde 
inga aktier i Pallas Group före förvärvet. Aktier 
i Pallas Group handlas idag på NASDAQ First 
North.  
 

2014 

Smart Energy etablerades i maj 2014 som 

varumärke under bolagsnamnet Smart Energy 

Sweden AB (publ). 

Bolaget har gjort två företagsförvärv, 
Mattssons Oljor i Kungsbacka AB med dess 
tillhörande dotterbolag och Torbjörns Oljor. 
Förvärvet av Mattssons Oljor i Kungsbacka AB 
finansierades genom teckning av kreditavtal 
med bank gällande rörelsekrediter i form av 
fakturabelåningslimiter. Detta frigjorde kapital 
för förvärvet. Torbjörns Oljor förvärvades 
genom aktieägartillskott från Edshultshall 
Holding AB.   
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Affärsidé 
Smart Energy är ett energibolag i Göteborg vars målsättning är att bli en ledande svensk 
bränsleleverantör genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. Smart Energy 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 Energy 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. 
 
Genom konsolidering av mindre aktörer kan Smart Energy kontrollera kedjan från import till slutkund 
för att pressa inköpspriser och nå slutkunderna snabbare. För närvarande har Bolaget sex aktiva 
dieselstationer och tolv smartstationer som idag säljer bränsle. 
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Varför vara aktieägare i Smart Energy? 

 
• Genom Smart Energys tankstationer når man kunder på marknader som större aktörer med 

mindre kostnadseffektiva lösningar har valt att lämna.  

• Smart Energy har en bred aktieägarbas (ca 3400) vilket skapar likviditet i aktien.  

• Smart Energy är ett ägarlett bolag med en stabil finansiell ställning. 

• Smart Energy kontrollerar hela kedjan, från direktimport av bränsle med egna fartyg till 

distribution mot slutkund, vilket minimerar antalet mellanhänder och skapar mervärde för 

Bolagets aktieägare.  

• Marknaden är mycket stor och präglas av tillväxt. 

• Spännande bransch som kännetecknas av förändring genom övergång till fossilfria bränslen 

vilket skapar bredare produktportföljer.  

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

landsbygden. Smart Energy ska vara ett välaktat varumärke som alltid förknippas med stark 

långsiktighet i sina etableringar av tankstationer runt om i landet. 

Långsiktiga mål 
• Att inom fem år vara en av de fem ledande energibolagen, sett till marknadsandelar inom 

tankstationer på svenska landsbygden samt B2B-segmentet, som säljer bränslen i Sverige. 

• Etablera och driva 100 st. Smart Tankstationer vid utgången av 2023. 

• Att vara representerad med tankstationer ifrån Malmö till Gävle. 

• Att uppnå en årlig försäljningsvolym på 300 000 kbm. 

Strategi 

Smart Energy jobbar på två spår för att nå målet om 100 tankstationer: 

 

Spår 1: Etablera nya tankstationer. 

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

 
Efterfrågan för Smart Energy 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 Energy. 

 

 

 

 

 

  



 

10 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Enkla, miljövänliga enheter 
Smart Energys stationskoncept bygger på enkla miljövänliga enheter som är lätta och snabba att 

etablera.  Smart Energy arrenderar som regel de markområden där man etablerar Smartstationer. 

Tankarna för bränslet är dubbelmantlade för högsta fokus på säkerhet och miljö. 

• Okomplicerad att etablera 

• Kostnadseffektiv 

• Betalning med kreditkort eller SMART-kort 

• Finns i två storlekar: 18 000 liter samt 30 000 liter 

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. 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 

Kunder 
• Privatpersoner (Smart Tankstationer) 

• Återförsäljare 

• Jordbruk 

• Entreprenad 

• Bussbolag 

• Åkerier/Budfirmor 

• Kommuner 

• Åkericentraler 

• Villaägare/Värmeverk 
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Produktutveckling 

Smart Energy 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 pilotprojekt för att bäst kunna utvärdera om kunderna 

ser positivt på dessa nya produkter. Smart Energy arbetar aktivt och proaktivt för att kunna 

presentera alternativa lösningar på bränslen och även möjligheten att erbjuda laddning av el på 

smartstationerna. 

 

 

Pallasfartyg fyller Smart Energys depå i Trelleborgs hamn 
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Marknad 

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 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 företag 

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.  

 
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 2% 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 

2018. 

 

Smart Energy med dotterbolag säljer i nuläget bränsle med direktleverans till ca 3000 aktiva 

kunder vilket gör Smart till en stor aktör i södra Sverige. Målet är att växa både organiskt och 

genom förvärv. Marknaden är stor och då det tar betydligt längre tid för arbetsfordon att växla 

om från fossilt bränsle till el och gasmotorer jobbar Smart Energy aktivt med att ta stora 

marknadsandelar innan växlingen till nya bränslen tar fart ordentligt. Smart Energy har dock 

smygstartat med att sälja fossilfritt bränsle i form av HVO. Det pågår en omfattande 

konsolidering i B2B segmentet för bränslen i Sverige och den förväntas pågå under några år för 

att sedan bestå av betydligt färre men större aktörer än i nuläget. 

 

 

 

 

 

  

Invigning av 

Smartstationen i 

 Bollstabruk 



 

13 
 

 

Finansiering av verksamheten. 
Mellan 2015 och 2017 har Bolaget genomfört följande investeringar 

• Augusti 2015: Samtliga aktier i Energi & Bränsle i Skåne AB. Finansierades genom upptaganden 

av rörelsekrediter i koncernen. 

• September 2015: Kontrollpost i Pallas Group AB (publ) om 50,02% tillika 18,74% av kapitalet. 

Förvärvet finansierades med egna medel.  

• Mellan 2015 och 2017 har tolv smartstationer etablerats genom förvärv via egna medel från 

Bolagets kassa (med undantag av två stycken som finansierats genom en kombination av egna 

medel samt lånefinansiering från bank).  

 

Framtida finansiering av Bolaget 
Om så krävs kan Smart Energy kan använda sig av följande medel för framtida finansiering av 

Bolagets expansion: 

• Genom aktieägarlån från Edshultshall Holding AB 

• Genom upptagande av nya krediter i bank 

• Genom ackumulerat resultat och kassaflöde 

• Genom företrädesemissioner till samtliga aktieägare 

• Genom utgivande av icke säkerställda företagsobligationer 

Bolaget har för finansiering av verksamheten och tankstationer undertecknat ett avtal med GEM Global 

Yield Fund/GEM Investments America (GEM), där GEM förbinder sig att - vid begäran av Smart Energy 

-  förvärva aktier upp till 280 MSEK 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. 

Avtalet förfaller den 7 november 2022. 
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Finansiell information 

 

Koncernens resultaträkning 
 

Alla belopp i SEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning 261 681 607 254 451 982 543 623 622 339 981 406 

Punktskatter -125 586 344 -132 107 280 -286 229 044 -161 136 329 

Övriga rörelseintäkter 0 0 283 176 46 994 

 
136 095 263 122 344 702 257 677 754 178 892 071 

     
Rörelsens kostnader 

    
Råvaror och förnödenheter -7 339 475 -7 773 253 -13 655 914 -2 353 112 

Handelsvaror -106 315 551 -96 558 547 -199 928 699 -160 610 805 

     
Bruttoresultat 22 440 237 18 012 902 44 093 141 15 928 154 

     
Övriga externa kostnader -5 553 185 -4 133 368 -12 910 539 -7 153 358 

Personalkostnader -9 604 627 -9 845 364 -19 538 395 -6 628 856 

Avskrivningar & nedskrivningar av materiella & 

immateriella anläggningstillgångar -6 150 713 -5 761 053 -13 642 756 -3 944 263 

Övriga rörelsekostnader 
  

-6 955 0 

Rörelseresultat 1 131 712 -1 726 883 -2 005 504 -1 798 323 

     
Resultat från finansiella poster 

    
Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter 462 668 252 615 5 757 714 164 944 

Räntekostnader & liknande resultatposter -3 220 170 -3 435 057 -7 914 914 -3 544 802 

 
-2 757 502 -3 182 442 -2 157 200 -3 379 858 

     
Resultat efter finansiella poster -1 625 790 -4 909 325 -4 162 704 -5 178 181 

     
Resultat före skatt -1 625 790 -4 909 325 -4 162 704 -5 178 181 

     
Skatt på årets resultat 53 290 53 290 -79 488 174 872 

Årets resultat -1 572 500 -4 856 035 -4 242 192 -5 003 309 

Moderbolagets andel av årets resultat -3 085 317 -3 393 247 -4 315 523 -3 843 818 

Minoritetsägares andel 1 512 817 -1 462 788 73 331 -1 159 491 
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Moderbolagets resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

Alla belopp i SEK 
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning 2 020 812 1 682 157 4 678 833 467 308 

Punktskatter     
Övriga rörelseintäkter 105 702 0   

 2 126 514 1 682 157 4 678 833 467 308 

     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -7 136 -7 987 513 083 -127 196 

Handelsvaror     

     
Bruttoresultat 2 119 378 1 674 170 5 191 916 340 112 

     
Övriga externa kostnader -730 215 -891 139 -2 014 259 -1 525 824 

Personalkostnader -1 576 321 -1 333 807 -2 499 753 -25 271 

Avskrivningar & nedskrivningar av materiella & 
immateriella anläggningstillgångar -46 206 -106 568 -2 056 749 -213 138 

Övriga rörelsekostnader     
Rörelseresultat -233 364 -657 344 -1 378 845 -1 424 121 

     
Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter 345 18 355 27 382 3 930 

Räntekostnader & liknande resultatposter -173 796 -181 238 -292 378 -42 679 

 -173 451 -162 883 -264 996 -38 749 

     
Resultat efter finansiella poster -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

     
Resultat före skatt -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

     
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Årets resultat -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

Moderbolagets andel av årets resultat n/a n/a n/a n/a 

Minoritetsägares andel n/a n/a n/a n/a 
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Koncernens balansräkning 
     
     
Alla belopp i SEK 

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för FoU & liknande 
arbeten 247 408 386 493 292 271 522 552 

Goodwill 18 605 141 21 964 488 19 771 366 20 852 569 

 18 852 549 22 350 981 20 063 637 21 375 121 

     
Materiella anläggningstillgångar     
Andelar i olje- & gasbrunnar 1 220 913 3 217 301 1 267 120 3 336 313 

Fartyg 132 280 732 133 246 442 131 479 700 133 292 574 

Tankbilar, tankstationer & övriga materiella 
anläggningstillgångar 28 405 109 18 600 222 21 665 518 18 447 447 

Pågående nyanläggningar 388 125 974 161 1 357 065 1 708 233 

 162 294 879 156 038 126 155 769 403 156 784 567 

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 15 783 15 783 15 783 15 783 

Uppskjuten skattefordran 242 512 265 507 189 221 171 010 

Andra långfristiga fordringar 1 158 8 603 210 1 158 17 561 612 

 259 453 8 884 500 206 162 17 748 405 

     
Summa anläggningstillgångar 181 406 881 187 273 607 176 039 202 195 908 093 

     
Omsättningstillgångar     

     
Varulager mm.     
Färdiga varor & handelsvaror 15 400 315 12 180 368 17 746 985 4 295 078 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 57 563 905 59 638 876 61 135 379 67 026 735 

Aktuella skattefordringar 0  0 134 878 

Övriga fordringar 5 412 706 4 831 842 9 942 700 1 409 054 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 2 820 272 1 937 806 2 831 852 2 808 793 

 65 796 883 66 408 524 73 909 931 71 379 460 

Kortfristiga placeringar     
Övriga kortfristiga placeringar 1 347 472 1 247 166 1 347 472 1 247 166 

     
Kassa & bank 12 977 208 8 425 509 11 324 507 13 648 190 

     
Summa omsättningstillgångar 95 521 878 88 261 567 104 328 895 90 569 894 

     
SUMMA TILLÅNGAR 276 928 759 275 535 174 280 368 097 286 477 987 
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EGET KAPITAL & SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare     
Aktiekapital 60 574 256 21 756 431 21 756 431 20 000 000 

Nyemission under registrering 0 0 0 1 756 431 

Övrigt tillskjutet kapital 91 765 583 91 773 158 91 765 583 91 773 158 

Balanserade vinstmedel, inkl. årets resultat -94 714 061 -88 968 133 -90 599 908 -84 816 205 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 57 625 778 24 561 456 22 922 106 28 713 384 

     
Minoritetsägares andel 27 281 246 23 918 399 25 768 429 24 710 863 

     
Summa eget kapital 84 907 024 48 479 855 48 690 535 53 424 247 

     
Långfristiga skulder     
Obligationslån 1 890 000 1 890 000 1 890 000 1 890 000 

Skulder till kreditinstitut 89 727 860 101 818 848 90 402 636 103 997 552 

Övriga skulder 0 3 000 000 14 057 945 3 000 496 

 91 617 860 106 708 848 106 350 581 108 888 048 

     
Kortfristiga skulder     
Checkräkningskredit 0 1 087 995 0 1 161 530 

Skulder till kreditinstitut 32 226 603 39 678 714 41 936 298 41 422 142 

Leverantörsskulder 28 308 355 31 715 482 25 729 199 30 901 539 

Aktuella skatteskulder 168 559 122 418 194 015 0 

Övriga skulder 23 749 463 34 396 035 41 850 322 44 920 984 

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 15 950 895 13 345 827 15 617 147 5 759 497 

 100 403 875 120 346 471 125 326 981 124 165 692 

     
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 276 928 759 275 535 174 280 368 097 286 477 987 
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Moderbolagets balansräkning 

     
     
Alla belopp i SEK 

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Andelar i olje- & gasbrunnar 1 220 913 3 217 301 1 267 120 3 323 869 

Tankbilar, tankstationer & övriga 
materiella anläggningstillgångar 101 901 0 39 285 0 

 1 322 814 3 217 301 1 306 405 3 323 869 

     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 140 015 783 85 990 783 99 990 783 85 990 783 

Fordringar hos koncernföretag 0 22 731 425 18 036 425 23 240 946 

 140 015 783 108 722 208 118 027 208 109 231 729 

     
Summa anläggningstillgångar 141 338 597 111 939 509 119 333 613 112 555 598 

     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos koncernföretag 3 055 000 1 001 250 3 804 195 320 000 

Övriga fordringar 49 208 73 434 56 761 253 049 

Förutbetalda kostnader & upplupna 
intäkter 120 008 178 938 973 352 30 000 

 3 224 216 1 253 622 4 834 308 603 049 

     
Kortfristiga placeringar     
Övriga kortfristiga placeringar 0 0 0 10 000 

     
Kassa & bank 1 302 771 1 349 18 683 260 259 

     
Summa omsättningstillgångar 4 526 987 1 254 971 4 852 991 873 308 

     
SUMMA TILLGÅNGAR 145 865 584 113 194 480 124 186 604 113 428 906 

     
EGET KAPITAL & SKULDER     
     
Eget kapital 
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 60 574 256 21 756 431 21 756 431 20 000 000 

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 1 756 431 

 60 574 256 21 756 431 21 756 431 21 756 431 
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Fritt eget kapital     
Överkursfond 91 765 583 91 765 583 91 765 583 87 136 180 

Pågående nyemission 0 0 0 4 636 979 

Balanserad vinst eller förlust -6 875 487 -4 309 312 -3 814 138 -2 341 268 

Årets resultat -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

 84 483 281 86 636 044 86 307 604 87 969 021 

     
Summa eget kapital 145 057 537 108 392 475 108 064 035 109 725 452 

     
Långfristiga skulder     
Övriga skulder 0 3 000 000 14 057 945 3 000 000 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 162 538 944 355 494 624 90 000 

Aktuella skatteskulder 57 038 18 817 37 465 0 

Övriga skulder 326 453 693 230 1 230 983 519 401 

Upplupna kostnader & förutbetalda 
intäkter 262 018 145 603 301 552 94 053 

Summa kortfristiga skulder 808 047 1 802 005 2 064 624 703 454 

     
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 145 865 584 113 194 480 124 186 604 113 428 906 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

Alla belopp i SEK 
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -1 625 790 -4 909 325 -4 162 704 -5 178 181 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
mm. 6 110 555 5 761 053 8 455 883 3 944 263 

Betald skatt 104 921 0 255 493 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 4 589 686 851 728 4 548 672 -1 233 918 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av varulager & pågående arbeten 2 349 195 -7 885 290 -13 439 227 -4 295 078 

Förändring kundfordringar 3 483 734 7 387 859 5 507 499 -67 026 735 

Förändring av kortfristiga fordringar 2 705 833 -2 416 923 4 564 685 -4 290 068 

Förändring leverantörsskulder 2 374 758 813 943 -2 258 768 30 817 238 

Förändring av kortfristiga skulder -25 547 758 -3 420 534 -1 396 603 92 286 392 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 044 552 -4 669 217 -2 473 742 46 257 831 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -10 238 800 -4 554 145 -4 814 294 -4 118 653 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -900 006 -33 868 342 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 7 500 000 8 560 460 6 474 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 238 800 2 945 855 2 846 160 -37 980 521 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 28 817 825 0 0 28 653 435 

Emissionskostnader -1 417 508 -106 519 -7 575 0 

Upptagna lån 2 804 847  14 057 945 3 000 000 

Amortering av lån -8 342 804 -3 392 800 -17 016 366 -25 041 890 

Förändring kortfristiga placeringar 0 0 0 -1 247 166 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 862 360 -3 499 319 -2 965 996 5 364 379 

     

Årets kassaflöde 1 579 008 -5 222 681 -2 593 578 13 641 689 

     

Likvida medel vid årets början 11 324 507 13 648 190 13 648 190 6 501 

     

Kursdifferens i likvida medel 73 693 0 269 895 0 

     

Likvida medel vid årets slut 12 977 208 8 425 509 11 324 507 13 648 190 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
 

Alla belopp i SEK 
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
mm. 46 206 106 568 2 056 749 213 138 

Betald skatt 19 573 18 772 37 468 11 054 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -341 036 -694 887 450 376 -1 238 678 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Förändring kundfordringar 926 250 0 -926 250 0 

Förändring av kortfristiga fordringar 683 841 -650 528 -3 305 012 -606 008 

Förändring leverantörsskulder -332 086 854 355 404 624 5 699 

Förändring av kortfristiga skulder -944 063 225 378 919 080 -319 744 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 094 -265 682 -2 457 182 -2 158 731 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -62 616 0 -39 285 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -21 988 575  -14 000 000 -26 240 946 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 519 521 5 214 521 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 051 191 519 521 -8 824 764 -26 240 946 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 27 400 318 -502 749 -7 575 28 653 435 

Upptagna lån 0 0 14 057 945 0 

Amortering av lån -4 057 945 0 -3 000 000 0 

Utbetald utdelning 0 -10 000 -10 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 342 373 -512 749 11 040 370 28 653 435 

     

Årets kassaflöde 1 284 088 -258 910 -241 576 253 758 

     

Likvida medel vid årets början 18 683 260 259 260 259 6 501 

     

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 

     

Likvida medel vid årets slut 1 302 771 1 349 18 683 260 259 
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Nyckeltal 

 

Koncern Moderbolag 

 
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning 
inkl. rörelseintäkter, 

KSEK 
261 681 607 254 451 982 543 906 798 340 028 400 2 126 514 1 682 157 4 678 833 467 308 

Rörelseresultat 1 131 712 -1 726 883 -2 005 504 -1 798 323 -233 364 -657 344 -1 378 845 -1 424 121 

Resultat efter 
finansiella poster, 

KSEK 
-1 625 790 -4 909 325 -4 162 704 -5 178 181 -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

Resultat, KSEK -1 572 500 -4 856 035 -4 242 192 -5 003 309 -406 815 -820 227 -1 643 841 -1 462 870 

Resultat/aktie -0,003 -0,022 -0,019 -0,025 -0,001 -0,004 -0,008 -0,007 

Soliditet, % 31% 18% 17% 19% 99% 96% 87% 97% 

Likvida 
medel/aktie 

0,02 0,04 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eget 
kapital/aktie 

0,14 0,22 0,22 0,27 0,24 0,50 0,50 0,55 

Antal aktier 605 742 560 217 564 312 217 564 312 200 000 000 605 742 560 217 564 312 217 564 312 200 000 000 

Medeltal 
anställda 

31 31 31 13 2 2 2 0 

 

Soliditet: Summa Eget Kapital / Balansomslutning 
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Kommentarer till den finansiella informationen 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättning per rörelsegren uppgick för 2016 och 2015 enligt nedan.  

Nettoomsättning för Koncernen per rörelsegren  
Alla belopp i SEK   
Rörelsegren 2016 2015 

Försäljning av bränsle 514 086 674 332 321 251 

Försäljning av fartygstransporter 29 437 110 7 512 823 

Intäkter från oljekällor 99 838 147 332 

 

Fördelningen av nettoomsättning för H1 2017 står i proportion med fördelningen avseende 2016. Den 

betydande förändringen i nettoomsättningen för Koncernen mellan 2015 och 2016 bör beaktas mot 

bakgrund av konsolideringen av Smart Energy Sweden Fuels AB, Energi & Bränsle i Skåne AB samt Pallas 

Group AB. 

Kostnader 
Koncernen har stora kostnader som är direkt knutna till de verksamheter som koncernen bedriver, 

såsom inköp av handelsvaror, transportkostnader, personalkostnader samt drift och 

underhållskostnader för fartygen.  

Koncernens kostnader för råvaror och handelsvaror uppgår till 133,7 MSEK för H1 2017 samt 104,33 

MSEK för H1 2016. För helåren 2016 samt 2015 uppgår kostnader för råvaror och handelsvaror till 

213,6 MSEK resp. 162,9 MSEK.  

Bland Koncernens övriga externa kostnader inkluderas poster såsom kostnader som belastar publika 

bolag, transportkostnader för tankbilar och fartyg, hyres- och övriga kostnader för cisterner för både 

Bolaget och Pallas Group AB. Dessa kostnader uppgår för perioderna H1 2017, H1 2016, helår 2016 

samt helår 2015 till 5,6 MSEK, 4,1 MSEK, 12,9 MSEK resp. 7,2 MSEK.  

Ett av dotterbolagen, Smart Energy Sweden Fuels AB är skatteupplagshavare, vilket innebär att Bolaget 

kan köpa in bränsle utan energi- och koldioxidskatt (punktskatter). När Bolaget sedan säljer bränslet 

så måste bolaget lägga på punktskatterna på försäljningspriset och sedan ska bolaget månadsvis 

deklarera punktskatterna till skatteverket. Principen fungerar ungefär på samma sätt som moms, med 

de undantagen att bolag som är skatteupplagshavare kan köpa in och lagra utan punktskatter samt att 

de tas upp som en intäkt respektive kostnad och att man enligt ÅRL ska särredovisa punktskatterna i 

årsredovisningen. 

Resultatet 
Under våren har fyra nya smartstationer etablerats, vilket har ökat Koncernens bruttoresultat för H1 

2017 22,4 MSEK (18,0 MSEK under H1 2016) vilket är i linje med koncernens ekonomiska 

konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen. Resultat har påverkats negativt pga. att 

sysselsättningsgraden för tankfartygen varit något lägre än planerat i början av 2017 samt att båda 

fartygen genomförde sina planenliga varvsbesök i maj 2017. Resultatet har även påverkats negativt 

pga. avskrivningar med ca 1,16 MSEK (avskrivningstaken på goodwill för förvärven är satt till 10 år).  

Periodernas resultat för H1 2017, H1 2016, helår 2016 samt helår 2015 uppgår till -1,6 MSEK, -4,9 

MSEK, -4,2 MSEK resp. -5,0 MSEK.   
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Då underkoncernen Pallas Group och Smart Energy äger en minoritetsandel av kapitalet, tilldelas en 

positiv andel även om resultatet är negativt i Koncernens resultaträkning.  

Finansiella poster 
Koncernen har minskat sin fakturabelåning under H1 2017 vilket medfört minskade finansiella 

kostnader. Koncernens finansiella kostnader för H1 2017, H1 2016, samt helåren 2016 och 2015 

uppgick till 3,2 MSEK, 3,4 MSEK, 7,9 MSEK resp.  3,5 MSEK. 

Goodwill 

Goodwillposten har uppstått i samband med bolagsförvärv och livslängden har bedömts till 10 år, vilket 

också är maximal längd eftersom bolaget tillämpar K3 som regelverk för redovisningen. Orsaken till 

detta är att goodwillposterna avser långvariga relationer med kunder och återförsäljare och därmed 

bedöms avskrivningstakten rimlig.  

Anläggningstillgångar 

Koncernens två fartyg ägs av två dotterdotterbolag som är registrerade i Gibraltar. Bokföringen i 

dessa två bolag redovisas i EUR eftersom fartygen köptes in EUR samt att även fartygskrediterna är i 

upptagna i EUR. Vid konsolidering och upprättande av koncernredovisning räknas de här två bolagen 

om till SEK enligt de redovisningsnormer som finns.  Tankbilarna återfinns i Energi & Bränsle i Skåne 

AB och Osvald Mattssons Åkeri AB. Tankstationerna återfinns i Smart Energy Sweden Försäljnings AB 

samt Mattssons Oljor i Kungsbacka AB. 

 

Koncernens andelar i Koncernföretag 

Andelarna i koncernföretag avser andelen i Swetex Oil & Gas Inc. Orsaken till att detta bolag ej 

konsoliderats är att det bolaget är av sådan oväsentlig karaktär att konsolidering ej är nödvändig.  

 

Egna kapitalet 
Under januari-mars 2017 genomförde Bolaget en riktad emission på ca 25 MSEK till Edshultshall 

Holding AB, samt en företrädesemission som tillförde Bolagets aktiekapital ytterligare ca 13,8 MSEK 

före emissionskostnader (varav 10 MSEK av dessa tecknades av Edshultshall Holding AB via kvittning 

av tidigare inlånat medel).  

Under 2015 genomfördes fyra stycken emissioner och aktiekapitalet ökade i och med dessa med ca 

20,5 MSEK. Tre av emissionerna riktades mot GEM Fund och den fjärde var en kvittningsemission mot 

Edshultshall Holding AB i samband med att Bolaget förvärvade Smart Energy Sweden Fuels AB. 

Kassaflöde 
För helåret 2015 uppgick Koncernens kassaflöde till 13,6 MSEK. Under perioden förvärvas Smart 

Energy Sweden Fuels AB med dotterbolag och betalning sker med nyemitterade aktier. Energi & 

Bränsle i Skåne AB förvärvas och betalning sker med kontanta medel. Kontrollposten i Pallas Group AB 

med dotterbolag förvärvas, betalning sker delvis med kontanta medel och delvis via revers. 

Konsolideringen av dessa förvärv medför stor påverkan på kassaflödesanalysen. 

För helåret 2016 uppgick Koncernens kassaflöde till 2,6 MSEK. Koncernen redovisade ett minusresultat 

vilket belastade kassaflödet från den löpande verksamheten med ca -2,5 MSEK. Investeringsaktiviteter 

med konsekvenser för kassaflödet inkluderar nya tankstationer samt i utlastningssystem för 

cisternerna i Trelleborgs Hamn. Vidare hölls amorteringsplanen för samtliga krediter och ytterligare 5 

MSEK amorteras på fartygskrediter.  
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Kassaflödet uppgick vid H1 2017 till ca 1,6 MSEK. Genom att Koncernen minskade sina rörelsekrediter, 

påverkades kassaflödet för den löpande verksamheten negativt. Vidare investerade koncernen i nya 

tankstationer, en ny tankbil samt att båda fartygen genomförde planerade varvsbesök.  

Två stycken emissioner genomfördes med ett utfall om 38 MSEK före emissionskostnader (varav 10 

MSEK kvittades mot tidigare skuld). Samtliga amorteringar följdes planenligt.  

Nyckeltal 
Koncernens soliditet för H1 2017, H1 2016, helår 2016 samt helår 2015 uppgick till 31%, 18%, 17% resp. 

19%. Förändringarna är principiellt hänförliga till de emissionsaktiviteter som Koncernen har 

genomfört under perioderna.  

Koncernens medeltal anställda ökade i samband med förvärven från 13 st till 31 st vid helåret 2015 till 

helåret 2016 och har därefter förblivit oförändrat.   

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporterna för H1 2016 samt H1 2017 har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen. Delårsrapporten för 2016 

samt 2017 har ej granskats av bolagets revisor. Årsrapporterna för 2015 samt 2016 har granskats av 

bolagets revisor.  

  

En av Smart Energys moderna tankbilar. 
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Aktieägare, aktien och aktiekapitalets utveckling 
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 60 574 256 fördelat på 605 742 560 fullt emitterade och inbetalda 

aktier. Bolaget har ett aktieslag. Samtliga aktier i bolaget har lika röstvärde och samma rätt till Bolagets 

utdelning.  

Bolagets aktier är utgivna i svenska kronor och samtliga aktier är registrerade hos Bolagsverket. Enligt 

bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK och antalet 

utgivna aktier skall vara lägst 200 000 000 st och högst 800 000 000 st. 

Ägarstruktur 

Ägare Aktier % av kapital % av rösterna 

Edshultshall Holding 
AB (Fredrik Johansson) 

350 490 712 57,86% 57,86% 

Clearstream Banking 
S.A. 

30 864 040 5,10% 5,10% 

Avanza Pension 12 067 955 1,99% 1,99% 

CJ Hall Invest AB 10 500 000 1,73% 1,73% 

GEM Global Yield 9 035 715 1,49% 1,49% 

Övriga (Ca 3400) 192 784 138 31,83% 31,83% 

Totalt 605 742 560 100,00% 100,00% 

 

Lock-up 
Avtalad lock-up avser de personer i styrelse och ledning samt större ägares innehav av aktier vid 

tidpunkten innan noteringen. Lock-up omfattar 75% av respektive persons/bolags innehav i Smart 

Energy Sweden Group AB under en period om 12 månader räknat från första handelsdag på NGM 

Nordic MTF. Undantag ges för avyttring utanför marknadsplatsen, i form av s.k. blockplacering.  

Namn Antal aktier som innefattas av lock-up 

Carl Fredrik Mattias Johansson (genom Edshultshall 
Holding AB) 

262 868 034 
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Aktiekapitalets utveckling 

Mån, år Transaktion 
Ökning 
aktiekapital 

Summa 
aktiekapital 

Ökning antal 
aktier 

Totalt antal 
aktier 

Kvotvärde Emissionskurs 

SEK SEK 

Maj, 2008 Formation 100 000 100 000 1 000 1 000 100 100 

Jun, 2008 Split (1000:1)   100 000 999 000 1 000 000 0,10   

Jun, 2008 Nyemission 50 000 150 000 500 000 1 500 000 0,10 0,20 

Jul, 2008 Nyemission 797 500 947 500 7 975 000 9 475 000 0,10 0,20 

Jul, 2008 Nyemission 40 000 987 500 400 000 9 875 000 0,10 0,20 

Okt, 2008 Nyemission 8 300 995 800 83 000 9 958 000 0,10 0,25 

Feb, 2009 Nyemission 32 100 1 027 900 321 000 10 279 000 0,10 2,00 

Dec, 2009 Nyemission 700 1 028 600 7 000 10 286 000 0,10 3,50 

Dec, 2009 Konvertering 144 503 1 173 103 1 445 033 11 731 033 0,10 1,51 

Jun, 2012 Nyemission 117 927 1 291 030 1 179 265 12 910 298 0,10 0,63 

Jun, 2015 
Kvittnings-
emission 

11 761 029 13 052 059,20 117 610 294 130 520 592 0,10 0,68 

Okt, 2015 Nyemission 464 372 13 516 431,20 4 643 720 135 164 312 0,10 0,48 

Nov, 2015 Nyemission 6 483 569 20 000 000 64 835 688 200 000 000 0,10 0,36 

Dec, 2015 Nyemission 1 756 431 21 756 431,20 17 564 312 217 564 312 0,10 0,36 

Jan, 2017 Nyemission 25 000 000 46 756 431,20 250 000 000 467 564 312 0,10 0,10 

Mar, 2017 Nyemission 13 817 825 60 574 256 138 178 248 605 742 560 0,10 0,10 

 

Utdelningspolicy & 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 emission. 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 utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller 

särskilda förfaranden för aktieägare bosatta 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. Bolaget 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. 



 

28 
 

Det har inte planerats om utdelning inom närmaste åren.  

Personaloptioner & incitamentsprogram 
Det föreligger inga personaloptioner eller incitamentsprogram i nuläget.  

Konvertibla skuldebrev 
Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget. 

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

avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 

Bolagets bolagsordning, dels av aktiebolagslagen. 

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

inskränkningar i rätten att fritt överlåta Bolagets aktier, och såvitt styrelsen känner till föreligger inte 

något avtal utöver det som rör Edshultshall Holding AB om att inte sälja aktier under viss tid. 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. 

Bolagets aktie är idag inte föremål för organiserad handel, dock handlas den på Mangolds OTC-lista. 

Bemyndigande 
Vid årsstämman den extra bolagsstämman i juni 2017 erhöll styrelsen bemyndigande att vid ett eller 

flera tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler så att aktiekapitalet ökas inom 

bolagsordningens gränser. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.   

Uppköpserbjudande 
Det har inte förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande 

verksamhetsår eller föregående år. 

Notering av Bolagets aktier på NGM 
Styrelsen för Smart Energy har ansökt om notering av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Notering 

kommer att ske under förutsättning att ansökan kommer att beviljas. Information om noteringsdag 

meddelas genom pressmeddelande så fort informationen är fastställd. Första handelsdag är fastställd 

till den 8 december 2017. 

Pressmeddelanden 
Pressmeddelanden distribueras av Cision AB till förmån för aktieägare, övriga aktörer och allmänheten 

och kan, tillsammans med ekonomiska rapporter läsas på Bolagets hemsida www.sesab.net 

ISIN-kod 
Aktien har ISIN-kod SE0002627141 

http://www.smartenergysweden.se/
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Kortnamn 
Aktien tilldelas erhåller kortnamnet SEGR MTF 

Aktiebok 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 

STOCKHOLM, Sverige.  

  

VÄRDEPAPPER  
 

Emittent  Smart Energy Sweden Group AB 

Bransch  Energy/Oil, Gas & Consumable Fuels/Oil & Gas Refining & Marketing 

Typ av instrument  Aktie 

ISIN-kod  SE0002627141 

Kortnamn  SEGR MTF 

Valuta  SEK 

Likviditetsgarant  Nej 

Antal värdepapper  605 742 560 

Kvotvärde  0,10 SEK 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 

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 

Pallas Group AB (publ) 556712-3038 Ledamot/VD 2017-12-01 Aktiv 

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 2015-12-28 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 Ledamot/VD 
2014-08-23 – 
2015-12-28 

Aktivt 

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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Carl Fredrik Mattias Johansson 
Födelsedatum: 1982-03-01 

Position i bolaget: Ledamot/Verkställande Direktör 

Ledamot sedan: 2015-08-07 

VD sedan: 2016-01-01 

Antal aktier: 350 490 712 

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 uppbyggnad av lokala bensinstationer på västkusten. 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.  

Smart Energy grundades av Fredrik Johansson med familj. Idag ingår även Pallas Group i 

Smartkoncernen.  

 

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 Ledamot/VD 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 Ordförande/Ledamot 2010-03-24 Aktivt 

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

 

Tidigare bolagsengagemang 

Bolag Org.nr Position 
Tillträde-

utträde 
Status 

Pallas Group AB 556971-0634 VD 
2010-03-24 -
2017-12-01 

Aktivt 

Smart Energy Sweden AB (publ) 556971-0634 Ordförande 
2014-08-23 – 
2015-12-28 

 



 

32 
 

 

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 

 

  

VD Fredrik Johansson tankar vid en Smartstation 
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Krister Persson 
Födelsedatum: 1981-02-16 

Position i bolaget: CFO 

Anställd sedan: 2016-01-01 (Tidigare CFO för Pallas Group AB från 2010-06-01) 

Antal aktier: 0 

Kort historik 
Krister är utbildad civilekonom som tidigare arbetat inom revisionsbranschen innan han, 2010, blev 

anställd som CFO i Pallas Group AB och sedermera för Smart Energy Sweden Group AB. 

Andra bolagsengagemang: 

Bolag Org.nr Position Tillträde Status 

Krister Persson Ekonom AB 559040-8703 Styrelseledamot 2015-12-11 Aktiv 

 

Tidigare bolagsengagemang 

Bolag Org.nr Position 
Tillträde-

utträde 
Status 

Pallas Group AB 556971-0634 CFO 
2010-06-01 -
2015-12-31 

Aktivt 

 

I följande företag innehar, eller har Krister Persson under de senaste fem åren haft, en direkt 

ägarandel som överstiger tio procent: 

Krister Persson Ekonom AB 559040-8703 100% 
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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. 

Arbetade som företagsrådgivare och kontorschef under ett flertal år i SEB, och driver nu en enskild firma 

med inriktning 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 direkt 

ägarandel som överstiger tio procent: 

PER FOUGBERG 530622-5136 100% 
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Hans Schedin 
Födelsedatum: 1945-02-22 

Position i bolaget: Ledamot 

Ledamot sedan: 2017-10-27 

Antal aktier: 0 

Kort historik 
Hans Schedin har lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt 
krishantering. Han har varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på finansdepartementet. 
Han var också djupt engagerad i den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Under tio år har han 
varit ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen. 

Under sin tid på MAQS Advokatbyrå har Hans huvudsakligen arbetat med företag inom den 

finansiella sektorn där han har biträtt allt ifrån investmentbanker till värdepappersbolag.  

 

Andra bolagsengagemang 

Bolag Org.nr Position Tillträde Status 

iZave AB (fd Cerberus AB) 556677-0391 Ledamot                             
2014 

 
Aktivt 

Stabelo Asset Management AB 559064-2384 Ordförande 2017 Aktivt 

Stabelo Fund1 AB 559075-0203 Ordförande 2017 Aktivt 

 

Tidigare bolagsengagemang 

Bolag Org.nr Position 
Tillträde-

utträde 
Status 

ATS Finans AB (fd AktietorgetAB) 556736-8195 Ledamot 2006 – 2015 Aktivt 

Proverum Fondkommission AB 556382-2963 Ordförande 2005 - 2006 Likviderat 

Nordea Liv 1 AB 556972-6812 Ledamot 2005 - 2006 Aktivt 

Gota Bank AB  516406-0120 Ordförande 2005-2006 
Varumärke 

tillhör Nordea 
Bank AB 
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Revisor 
Carl Fredrik Johan Gustav Waern, KPMG AB, Auktoriserad Revisor. 

Valdes in på bolagsstämma I juni 2015 på årsbasis i samband med 

förvärvet av Smart Energy Fuels AB. Bolaget valde Carl Fredrik Johan 

Gustav Waern för en enhetlig revisor inom Smartkoncernen.  

 

 

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare sedan 1 

januari 2012 
Antal aktier angivna i styrelsepresentationen avser aktier som ägs privat, via närstående och via bolag 

per den 2017-09-29. För indirekt ägande har mängden beräknats pro rata ägarförhållandet i respektive 

bolag. Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöternas eller ledande 

befattningshavarnas skyldigheter gentemot Smart Energy och deras privata intressen och andra 

skyldigheter.  

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har varit inblandade i någon konkurs, 

konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av ledamot, suppleant eller ledande befattningshavare 

under de senaste fem åren. Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har under 

de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit utsatta för anklagelser och/eller 

sanktioner av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända 

yrkessammanslutningar) och ingen av dessa har av domstol förbjudits att ingå som medlem av en 

emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande 

funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren. 

  

KPMG AB 

Box 11908 

404 39 Göteborg. 

www.kpmg.com/se 

 

http://www.kpmg.com/se
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Legala frågor och kompletterande information 

Associationsform 
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. Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen direkt eller genom dotterbolag 

bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer 

samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget 

har besöksadress: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda. Bolagets hemsida är www.sesab.net  

Bolagsstyrning 
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid 

upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen 

och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, 

samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. 

Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars akter är upptagna till 

handel på en reglerad marknad i Sverige. NGM Nordic MTF utgör inte en reglerad marknad och Bolaget 

har därför inte krav på sig att följa Koden även efter den planerade noteringen. Bolaget följer dock 

kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta. 

Transaktioner med närstående 
I september 2017 slöts ett förvärvsavtal mellan Edshultshall Holding AB och Smart Energy Sweden 

Group AB (publ). Förvärvet avsåg en kontrollpost i Pallas Group AB, innefattande 1 200 000 st A-aktier 

samt 2 031 808 B-aktier, motsvarande 50,02% av rösterna samt 18,74% av kapitalet i Pallas Group AB. 

Köpeskillingen uppgick till sex (6) miljoner SEK Förvärvet motiverades av Bolagets avsikt att integrera 

ytterligare delar av logistikkedjan.  

Smart Energy Sweden Group AB (publ) har ett avtal med Pallas Group AB (publ) då båda parter ingår i 

samma koncern sedan 29 september 2015. Avtalet uppdateras årligen och avser internfakturering av 

gemensamma kostnader och tjänster som respektive part har. De transaktioner som belastar 

fördelningen av dessa resurser är uppställda enligt nedan:  

Kostnader i Pallas Group AB med dotterbolag       

Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31. Belopp i SEK      

  Per/år Per/mån % andel Att fakt./mån 2016 

Lokalkostnader 366 396 24 480 50% 15 267 

Totalt IT, Telefoni & programvaror 70 617 5 885 50% 2 942 

Totalt    18 209 

Avrundat att fakturera / må + 5% pålägg       21 000 

 

Kostnader i Smart Energy Sweden Group AB med dotterbolag     

Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31. Belopp i SEK      

  Per år Per mån 
% 

andel Att fakt./mån 2016 

Personalkostnader för:      

Totala personalkostnader ledning & ekonomi 3 027 682 2 523 007 45,1% 113 890 

Totalt IT, telefoni & programvaror 8 388 699 50,0% 350 

Totalt    114 240 

Avrundat att fakturera / må + 5% pålägg       119 700 

  

http://www.smartenergysweden.se/
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Under 2017 kommer följande fakturering ske kvartalsvis i efterskott: 

 

Pallas Group AB fakturerar Smart Energy Sweden Group AB: 63 000,00 kr per kvartal 

Smart Energy Sweden Group AB fakturerar Pallas Group AB: 359 100,00 kr per kvartal 

Ersättning sker löpande, kvartalsvis och i efterskott. Samtliga av ovanstående transaktioner mellan 

Smart Energy och Pallas Group sker på marknadsmässig basis.  

Väsentliga avtal 
Bolaget hyr två fartyg av dotterbolaget Pallas Group på s.k. Time Charter-avtal, vilka upprättades i 

december 2016 med en löptid på 1,5 år. Avtalen är skrivna till marknadsmässiga villkor och gör att 

sysselsättningsgraden för båda fartygen blir 100%. Smart Energy betalar Pallas Group AB en 

förutbestämd marknadsmässig dygnshyra för fartygen. Betalningen sker månadsvis i förskott. Om 

dessa avtal sägs upp finns det flertalet alternativa aktörer att sluta avtal med. Fartygen används till 

Smart Energy’s egna bränsletrading, import av bränsle och bränsletransporter åt samarbetspartners, 

traders samt externa kunder.  

Bolaget har avtal med två leverantörer av bränslen, varav ett förnyas per kalenderår och det andra 

löper tills vidare med uppsägningstid på tre månader. Om dessa avtal sägs upp finns det flertalet 

alternativa aktörer att sluta avtal med. 

Tillverkning av smartstationerna är knutet till väsentliga avtal men även dessa kan ersättas med andra 

aktörer på marknaden.  

Bolaget har ett väsentligt avtal med en storbank om tidigare nämnda rörelsekrediter. Dessa har 

upprättats på marknadsmässiga villkor.  

Avtalen som rör hyrning av cisternerna är av väsentlig natur för Bolagets verksamhet. Dessa är 

upprättade med hänsyn till marknadsmässiga villkor. Se även avsnitten Leasingavtal nedan. 

Avtal med GEM 
Smart Energy och GEM Global Yield Fund/GEM Investments America (GEM) har den 7 november 2017 

undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att förvärva aktier motsvarande upp till 280 miljoner SEK 

i Smart Energy Sweden Group AB fram till avtalets förfallodatum, den 7 november 2022. Avtalet har 

ännu inte nyttjas och det finns ej heller några krav på att Smart Energy ska nyttja avtalet.  

 
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 förvärvat aktier 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 Energy ges möjligheten att begära teckning av nya aktier i Smart Energy från 

GEM genom riktade nyemissioner. Omfattningen på en enskild nyemission, som sker efter begärande 

av Smart Energy, baseras på den genomsnittliga handelsvolymen i Smart-aktien under en period av 15 

handelsdagar före begäran om teckning. Om det under någon av ovannämnda handelsdagar omsätts 

färre än 50 000 aktier, räknas detta inte med i beräkningen av omfattningen. Vidare bestäms alltid en 

nedre gräns för vad teckningskursen kan bestämmas till.  

 

http://www.gemny.com/
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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 enligt ovan. Under perioden som 

teckningskursen bestäms kan Smart Energy välja att kalla på maximalt 1000% av det volymvägda 

genomsnittet. Dock kan GEM välja att inte teckna mer än 60% av den begärda summan. Vidare kan 

GEM teckna över den begärda summan, dock inte mer än 200% av denna. Antalet nyemissioner som 

kan ske är inte begränsat.  

 

Den totala utspädningseffekten, under fullt utnyttjade av avtalets omfattning, kan inte beräknas på ett 

tillförlitligt sätt då teckningskurserna är baseras på framtida marknadsmässa förhållanden. 

 

Enligt avtalet kan GEM, vid varje enskilt tillfälle, inte äga mer än 9,9% av Bolaget.  

 

GEM innehar exklusivitet vilket innebär att Smart Energy förbinder sig till att inte ingå i liknande avtal 

med konkurrerande aktörer till GEM.  

 

Avtalet upphör bl.a. om: 

• Styrelse och ledning äger mindre än 1% av Bolaget 

• Bolagets aktie inte är föremål för handel 

 
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. 

 

Räkneexempel 

1. Volymvägd genomsnittskurs uppskattas till 0,30 SEK per aktie.  

2. Genomsnittlig handelsvolym för 15 handelsdagar: 1 000 000 aktier 

3. Bolaget väljer att kalla på 100% av genomsnittliga handelsvolymen,  

dvs 1 000 000 

4. 1 000 000 nya aktier utfärdas till 0,27 SEK per aktie (90% av volymvägda 

genomsnittskursen) 

 

Utöver ovanstående avtal har GEM en teckningsoption på 116 891 078 aktier till kurs 0,10 kr. 

Teckningsperioden löper till avtalets förfallodatum. GEMs ägarandel får vid varje enskilt tillfälle inte 

överstiga 9,9% av aktierna i Smart Energy.  

 

Anställningsavtal 
Sedvanliga anställningsavtal föreligger. Samtliga anställningsavtal i Sverige bygger på svensk 

arbetsrättslig lagstiftning. Avtalen är individuella avseende lön, semester, rätt till övertidsersättning 

och eventuella förmåner. Samtliga avtal reglerar sekretess och rätt till arbetstagares uppfinningar. 

Individuell tjänstepension avsätts månadsvis till anställda tjänstepersoner. Tjänstepension beräknas 

som en procentuell andel utav bruttolönen och är individuell. Efter anställningsperiodens slut och 

utöver avtalad uppsägningstid, görs f.n. inga avsättningar till pensioner eller andra ersättningar. 

Anställningsrelaterade frågor och villkor beslutas av styrelsen. 



 

40 
 

Leasingavtal 
Alla leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Leasingkostnader 

avseende leasingavtal (inkl. hyresavtal) för 2016 och 2015 uppgick till 2 040 723 SEK resp. 554 013 SEK.  

Vid årsskiftet 2016-2017 uppgick framtida leasingavgifter samt förfallotidpunkt, för icke 

uppsägningsbara leasingavtal, enligt nedan:  

Alla belopp i SEK 2016 2015 
Inom ett år 2 150 484 1 907 708 

1<5 år 6 629 950 4 739 931 

5< år 2 160 000 3 240 000 

Totalt 10 940 434 9 887 639 

 

Ovanstående beräkningar inkluderar bl.a. leasingavgifter för bilar och cisterner i Trelleborgs hamn. 

Lock-up 
Se avsnitt under ”Ägarstruktur”. 

Patent & varumärke 
Smart Energy innehar inga patent eller varumärken och har ej heller ingivit några ansökningar om patent 

eller varumärken. Bolaget innehar domänadressen www.sesab.net 

Intressekonflikter 
Vid Informationsmemorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända 

intressekonflikter i eller omkring bolaget. 

Tvister & 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 månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Smart Energy finansiella 

ställning eller lönsamhet. 

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

Ersättningar till Styrelse, VD & Revisor 
Till Bolagets styrelseordförande utgår två basbelopp som ersättning per verksamhetsår och ett 

basbelopp till övriga ledamöter (med undantag en ledamot som har begärt 1,5 basbelopp) som ej är 

anställda inom Smartkoncernen.  

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

Månadslön uppgår till 79 500 SEK, samt en pensionsförsäkring på 5% av årliga bruttolönen. Det utgår 

ingen övertidsersättning och Fredrik Johansson får inget arvode för sin styrelseplats i Bolaget.  

För revisionsuppdrag 2016 utgick arvode till revisor om 822 120 SEK från Koncernen, varav 349 000 

SEK från Moderbolaget.  

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

frånträda sitt uppdrag. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. 

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras 

http://www.smartenergysweden.se/
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genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. 

Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.  

Uppförandekod 
Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av samtliga bolag som har aktier upptagna på handel på 

en reglerad marknadsplats i Sverige. Koden behöver således inte tillämpas av Smart Energy.  

Miljö 
Smart Energy bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Smartstationerna m.m. kräver 

tillstånd av kommunens miljönämnd samt lokal räddningschef som utfärdar tillstånd för hantering av 

brandfarlig vara. Även bränsledepån i Trelleborg är tillståndspliktig under miljöbalken vilket ställer 

stora krav på koncernen med att leva upp till gällande och kommande regler.  

Säkerheten i en rederioperation styrs bl.a. av ISM-koden, ett internationellt kvalitets- och 

säkerhetssystem som är lagstadgat och som alla rederier måste följa. Systemet kontrolleras av 

klassningssällskapet. Utöver detta genomför de olika oljebolagen s.k. vettingar, en form av 

kvalitetskontroll som innefattar allt ifrån besättningens kunnande till fartygets tekniska standard.  

Pallas Group AB:s fartyg genomgår regelbundet inspektioner av klassningssällskapet RINA.  

Återkommande årliga inspektioner genomförs på samtliga tankstationer och depån.  

Ställda säkerheter 
Koncernen och Moderbolagets har för helåren 2016 och 2015 redovisat följande ställda säkerheter: 

Alla belopp i KSEK   

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31 

   
För skulder till kreditinstitut   
Företagsinteckningar 20 300 20 300 

Tillgångar med äganderättsförbehåll 10 125 11 132 

Fartygsinteckningar 122 980 117 430 

Pant i fordringar 48 596 86 803 

Totalt 202 001 235 665 

   
För övriga långfristiga skulder:   
Pant i aktier 81 998 3 517 

   
Övriga ställda panter och säkerheter   
Garanti 303 303 

   

Moderbolaget   

   
För övriga långfristiga skulder:   
Pant i dotterbolagsaktier 79 975 6 000 
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Krediter & lån 
Bolaget har dragna krediter och lån enligt nedan (per 2017-06-30): 

Rörelsekrediter    23 722 KSEK 

Långfristiga krediter knutna till materiella anläggningstillgångar 89 728 KSEK 

Kortfristig del av långfristiga krediter enl. ovan    8 203 KSEK 

Obligationer        1 890 KSEK  

Obligationerna upptogs 2014-07-31 löper fram till 2019-07-31. Rörelsekrediterna ingicks 2017-08-31 

löper utan möjlighet till uppsägning fram till slutet av 2018-08-31, därefter löper de vidare i tre 

månader med möjlighet till uppsägning. De långfristiga krediterna ingicks 2016-12-01 och löper fram 

till 2018-06-30. Inget av kredit- eller låneavtalen omfattas av s.k. finansiella covenanter.  

De enda rörliga krediterna är fakturabelåningen som återfinns i två av dotterbolagen. 

Fakturabelåningen utnyttjas fullt ut utifrån den säsong som råder, till exempel utnyttjades 100% 

(motsv. ca 64 MSEK) av limiten i augusti 2017 medan endast ca 75 % (motsv. ca 48 MSEK) av limiten 

utnyttjades i oktober samt november 2017.  

Förändringarna berörs av säsongsvariationer eftersom fakturorna ligger som underlag förbelåningen. 

 

Upprättande av Informationsmemorandum 
Detta Informationsmemorandum har upprättats av Bolagets ledning och styrelse. Styrelsen har, så 

långt det är rimligt och möjligt, vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 

Informationsmemorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 

inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Rådgivare 
Göteborg Corporate Finance AB är mentor samt finansiell rådgivare till Bolaget. Då samtliga uppgifter 

i Informationsmemorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Göteborg Corporate Finance från allt 

ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt eller indirekta konsekvenser till 

följd av beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta Informationsmemorandum. 

Dokument som inte införlivas genom hänvisningar 
De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats genom hänvisning är antingen inte 

relevanta eller återfinns på annan plats i Informationsmemorandumet. 

Tillgängliga handlingar 
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Smart Energys hemsida, www.sesab.net. 

Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på Smart Energys huvudkontor på Hälleflundregatan 12, 

426 58 Västra Frölunda.  

• Smart Energys bolagsordning 

• Smart Energys årsredovisning för 2015 och 2016 samt delårsrapport för H1 2016 och H1 2017 

http://www.smartenergysweden.se/
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Företagsfakta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkter för ekonomisk information 
Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31 

Bokslutskommuniké: Senast 28 februari 2018 

Delårsrapport för perioden januari – juni 2018: 31 augusti 2018 

Årsstämma: Enligt kallelse 

Vissa skattefrågor i Sverige 
Följande sammanfattning avser skattekonsekvenser för investerare, som är eller kommer att bli 

aktieägare i Smart Energy. Sammanfattningen är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd 

som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på 

dennes egen situation. 

Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier 

av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de 

fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag. 

Utdelning 
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i 

inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. För juridiska personers innehav av 

så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 

näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent. För svenska aktiebolag och 

ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade 

andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent 

av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier 

förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för 

innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.  

Firmanamn Smart Energy Sweden Group AB (publ) 

Bolagskategori Bolaget är publikt (publ) 

Organisationsnummer 556756-4611 

Säte Göteborg, Västra Götalands Län 

Land Sverige 

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.sesab.net 

E-post info@smartenergysweden.se 

 

http://www.smartenergysweden.se/
mailto:info@smartenergysweden.se
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Försäljning av aktier 
Vid avyttring av aktier i Smart Energy skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en 

fysisk eller en juridisk person. 

Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga 

anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska 

anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) 

avseende innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade 

aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får 

beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag. Vid försäljning av aktier beskattas fysiska 

personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 

procent.  

Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot andra 

marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller 

endast svenska fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den 

avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i 

inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 

fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 

procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Juridiska 

personer utom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande 

till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.  

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på 

aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot 

kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma koncern, 

under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot 

kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden. 

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger 

för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras 

inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. 

Fåmansaktiebolag 
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller 

närstående denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av prospektet 

avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.  

Investeringssparkonto 
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid 

försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid försäljning av 

aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en 

avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på 

kontot. Avkastningsskatten är cirka 0,50 procent för i år.   

Investeraravdrag 
Från och med den 1 december 2013 gäller att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av 

mindre storlek vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i 

inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar 

förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.  
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Avdraget innebär en skattereduktion på 15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir 

den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen skattereduktion. En investering i Smart Energy ger 

möjlighet till skattereduktion för personer som är skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige.  

Arvs- och gåvobeskattning 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 

gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.  

Kupongskatt 
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. 

Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt 

dubbelbeskattningsavtal. 

För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara 

skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I 

Sverige är det normalt Euroclear som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är 

förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget. 

  



 

46 
 

Bolagsordning 
§1 Firma  
Bolagets firma är Smart Energy Sweden Group AB (publ).  

§2 Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun, Västra Götalands län.  

§3 Verksamhet  

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

oljeprodukter, 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 3 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 

direktörens förvaltning utses en revisor.  

§9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid årsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att 

kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 

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.  

  

§10 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.  

1. Val av ordförande vid stämman.  
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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.  

 

 En av Koncernens tankbilar lastar bränsle vid Smart Energys depå i Trelleborg 
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Adresser 
 

Bolaget 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) 

Hälleflundregatan 12 

426 58 Västra Frölunda 

Telefon: 031-12 00 56 

Web: www.sesab.net 

E-post: info@smartenergysweden.se 

Finansiell rådgivare 
Göteborg Corporate Finance AB 

Prästgårdsängen 21 

41271 Göteborg 

Telefon: 031- 13 82 30 

Web: www.gcf.se 

E-post: info@gcf.se 

 

Marknadsplats 
Nordic Growth Market NGM AB 

Mäster Samuelsgatan 42 

111 57 Stockholm 

Telefon: 08 – 566 390 00 

Web: www.ngm.se 

E-post: info@ngm.se 

 

http://www.smartenergysweden.se/
mailto:info@smartenergysweden.se
mailto:info@gcf.se
http://www.ngm.se/
mailto:info@ngm.se

