
 
 

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 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic 
MTF i Stockholm.  
                                  www.sesab.net   
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 Pressmeddelande 
 
 
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagstämman en aktieutdelning på motsvarande 0.06 per aktie 
och kommer att kalla till en extra bolagstämma inom kort via ett separat pressmeddelande när 
formalia är på plats. 
 
Med bakgrund av den senaste avyttringen av dotterbolaget Smart Energy Logistics AS så föreslår 
styrelsen att en extra bolagstämma ska hållas inom kort för att besluta om en sakutdelning i form av 
samtliga aktier som Bolaget innehar i dotterbolaget Smart Energy Sweden AB (publ) som även inom 
kort kommer att namnändras till Smart Kredit AB (publ). 
 
Smart Kredit AB (publ) kommer i framtiden att bedrivas som ett enskilt bolag och kommer ha sin 
verksamhet inom finans och kapitalförvaltning samt handel och förvaltning av värdepapper till 
Smarts egna koncernbolag samt till helt nya externa kunder som är i behov av olika typer av 
finansieringslösningar. Bolaget har även för avsikt att själv notera aktien på lämplig handelsplats 
under slutet av 2019. 
 
Värdet på utdelningen från Smart Energy Sweden Group AB (publ) uppgår till ca 42 Mkr baserat på 
eget kapital i det utdelade bolaget. Utdelningen av aktierna i Smart Kredit AB (publ) bedöms 
omfattas av den s.k. Lex Asea vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar 
beskattning för aktieägarna. Mer information om Smart Kredit AB (publ) kommer att presenteras 
inom kort. 
 
 
 
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 19 juli 2019 kl. 16:00 CET. 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net 


