Fiskebäck 2017-12-13 Kl. 10:00

Pressmeddelande

LÄGESUPPDATERING/VD-BREV
VD Fredrik Johansson har valt att sammanfatta en mindre uppdatering kring koncernens
verksamhet enligt nedan då det har efterfrågats av bolagets aktieägare.

1. Smart Energy aktien har fredagen den 8e december upptagits till handel på NGM
Nordic MTF. Det fungerade ej tillfredsställande för aktieägarna att handla i aktien då
den tidigare var noterad på Börse Dusseldorf samt Börse Berlin. Därför valde
styrelsen frivilligt att avnotera aktien där och istället tillfälligt ombesörja handel i
aktien på OTC Mangoldlistan under tiden noteringsprocessen hos NGM pågick. Under
första handelsdagen på NGM Nordic MTF så omsattes 5,196,013 aktier till ett värde
av 1,324,798 kr. Snittkursen första handelsdagen blev 0,25 kr.

Styrelse samt VD och CFO ringer i börsklockan på NGM
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2. Advokat Hans Schedin valdes in i styrelsen på extra bolagsstämman som ägde rum
den 26 oktober på MAQS advokatbyrå i Göteborg.
”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. Hans biträdde bl.a. Carnegie Investment Bank i
sanktionsärendet mot Finansinspektionen, Svensk Exportkredit och LF Bank med
anpassning till den nya värdepappers-marknadslagstiftningen, NeoNet och
AktieTorget i brottmål om påstådd försummelse att anmäla misstänkta transaktioner
till Ekobrottsmyndigheten samt Burenstam & Partners AB med ansökan om tillstånd
för värdepappersbolag”

3. Smartstationerna har haft en fortsatt positiv försäljningsutveckling och marginalen
har varit tillfredsställande och i linje med budgeten samt beräknas vara så också
under 2018. Station nr.13-15 i Hulu, Tystberga samt Hälleforsnäs är de stationer som
kommer att etableras härnäst.
Antalet SMART-kort ökar stadigt främst pga nyetableringarna som skett under året.
Majoriteten av kunderna väljer att få sin faktura från SMART via e-post för att
undvika extra faktureringsavgift vilket också minskar arbetsbördan på
ekonomiavdelningen.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på
försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för
bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya
tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien
är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.
HUVUDKONTOR
Tel: 031-12 00 56

SMART HALLAND
SMART FALKÖPING
SMART SKÅNE
Tel: 0300-775 15
Tel: 0515-100 88
010-7086600
INTERNET
smartenergysweden.se
mattssonoil.se
energi-bransle.se

Foto taget under inspelning av ny informationsfilm om SMART ENERGY . Filmen
beräknas vara färdig i slutet av december.
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Tekniskt fungerar samtliga SMART stationer väldigt väl med marginella
underhållskostnader som följd precis enligt ursprunglig plan.
Under hösten har det skett ca 400 tankningar/dygn totalt på samtliga SMART
stationer.
De sex stycken Mattsson Oil dieselstationer som dotterbolaget Mattssons Oljor driver
har ca 80 unika kunder som tankar varje dag men då det främst är företagskunder så
fyller de betydligt mer bränsle vid varje unik tankning.

Länsstyrelsen i Kalmar Län har beviljat 0,5Mkr i etableringsstöd för stationen i Påryd.
Smart har tidigare fått beviljat ett identiskt stöd för SMART stationen i Eringsboda.
Smart avser att ansöka om fler etableringsstöd för kommande nyetableringar av
Smartstationer.

Smart tankkort
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4. Bulkförsäljningen(B2B) löper på enligt plan och de sju egenägda tankbilarna hålls fullt
sysselsatta med distribution av främst diesel samt HVO. Även utomstående
tankbilsåkerier nyttjas ibland för att kunna serva alla kunder med snabb och hög
service trots högt tryck på försäljningen. Transporter utföres även för andra icke
konkurrerande bränslebolag för att alltid fylla upp tankbilarna och uppnå bästa
möjliga effektivitet kontra intäkter.
Två kampanjer har skett under hösten mot främst jordbrukskunder samt
entreprenadkunder.
Smart´s egna bränsledepå i Trelleborg för lagring av bränslen fungerar tekniskt bra
och hanterar stora delar av koncernens bränslen via egenimport av bränslen.

Koncernens tankbilar står i kö på SMART bränsledepå i Trelleborgs hamn för att lasta
ut bränslen för vidare distribution till företagskunder samt till SMART tankstationer
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5. Smart Energy får med jämna mellanrum erbjudanden att förvärva mindre och
medelstora bränslebolag runtom i Sverige och Norge. Pga fokus med att lista bolagets
aktie på NGM Nordic MTF så har man från styrelsens sida valt att avvakta med fler
förvärv tills detta blivit slutfört.
6. VD´n Fredrik Johansson har pga högre arbetsbelastning i samband med notering på
NGM nu avslutat VD jobbet i dotterbolaget Pallas Group AB där istället Smart´s
styrelseordförande Karl-Erik Johansson tagit VD posten.

7. I övrigt vill jag hänvisa till Listningsmemorandumet samt Halvårsrapporten som finns
tillgängliga på bolagets hemsida. Bokslutskommunikén kommer tidigareläggas och
publiceras 28/2 2018.

Samtidigt vill jag passa på att tacka alla gamla och nya aktieägare som troget följer Smart
Energy på dess resa!

Fredrik Johansson
Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
december 2017 kl. 10:00 CET.
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson
Tel: 031-120056
info@smartenergysweden.se
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