
 
 

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. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. 
Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer 
runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic 
MTF i Stockholm.  
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 Pressmeddelande 

GEM Fund överlåter 50% av sina teckningsoptioner till Secoya Group och de utnyttjar 

tillsammans 10 M teckningsoptioner 

GEM Fund LLC. i New York, har överlåtit 53 445 539 st teckningsoptioner Smart Energy Sweden Group AB (publ) 

(”Smart”) till Secoya Group International, INC i Charlestown Nevis. 

 

Secoya Group är ett privatägt investmentbolag som ägs och drivs av f.d. managementpersoner i GEM Fund. 

 

GEM Fund och Secoya har idag valt att utnyttja vardera 5 000 000 st teckningsoptioner, totalt 10 000 000 st 

teckningsoptioner. 

Teckningskursen är 0,10 kr/option och varje option ger rätt till en ny aktie i bolaget. 

Därmed tillförs bolaget 1Mkr i nya likvida medel. 

Därmed kommer 10.000.000 nya aktier ett emitteras i bolaget så snart som möjligt och handläggningstiden 

varierar men brukar vara ca 7-10 dagar innan aktierna levereras till GEM Fund och Secoya.. 

Bolaget kommer att meddela marknaden när aktierna är registrerade på bolagsverket. 

Utspädningseffekten för befintliga aktieägare p.g.a. av dessa nyemitterade aktier blir 1,4% beräknat utifrån antalet 

nya aktier/totala antalet aktier efter emission. 

Totalt har GEM Fund och Secoya ytterligare 96,891,078 teckningsoptioner kvar att nyttja om de önskar. 

 

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e Juni 2019 kl. 12:00 CET. 
 

 

 

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson  

 

fredrik.johansson@sesab.net  


