
 
 

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.  
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 Pressmeddelande 
 

Avyttring av dotterbolaget Smart Energy Logistics AS 
 
 
Ledningen kan nu meddela att Bolaget kommit överens med Energifonden Sverige AB att bolaget 
förvärvar samtliga aktier i Smart Energy Logistics AS av Smart Energy Sweden Group AB (publ). Vi är 
från ledningens sida nöjda med att förhandlingen skett skyndsamt och önskar Energifonden Sverige 
AB lycka till med sin nya investering inom shipping. 
 
Köpeskillingen uppgår till 48.3 MSEK och motsvarar samma summa som vid förvärvet av aktierna 
2019-06-13. Detta frigör likvida medel som kommer kunna användas på ett bättre och mer 
betryggande sätt i form av aktieutdelningar eller till nya förvärv inom bränslebranschen säger Jesper 
Starander, VD i Smart Energy Sweden Group AB (publ). 
 
Bolagets nya ledning har genomfört en initial genomlysning av koncernens tillgångar och analyserat 
vilka av dessa som tillhör kärnverksamheten samt vilka som kan avyttras. Styrelsen har utifrån denna 
analys beslutat att sälja dotterbolaget Smart Energy Logistics AS då verksamheten inte omfattas av 
Bolagets kärnverksamhet och anses vara en för stor kapitalbindande investering i förhållande till dess 
avkastningsnivå och risknivå. 
 
Det är nya ledningens bedömning att det i dagsläget även föreligger en riskfaktor i shippingbranschen 
kopplat till de attentat som många fartyg blivit utsatta för under 2019. Detta kan innebära ökad risk 
och ökade driftskostnader, t.ex. försäkringskostnader för fartyget Pallas Orust som Smart Energy 
Logistics AS innehar. 
 
Smart Energy Logistics AS förvärvades av den tidigare ledningen i syfte att bredda Bolagets 
verksamhet och därmed även kunna öka koncernens intäkter, men fartyget har aldrig haft som avsikt 
att transportera bränsle åt Smart-koncernen, utan skulle istället vara uthyrd till en extern kund på 
grund av dess stora kapacitet. Detta är en information som vi vill förtydliga då vi fått indikationer från 
Bolagets aktieägare att uppfattningen varit att fartygets uppdrag och syfte varit att transportera 
bränsle för Smart Energys räkning. Koncernens transporter av bränsle till Sverige utförs idag av en 
extern aktör och kommer därmed inte att påverkas av denna bolagsförsäljning. 
 
 
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. 15:30 CET. 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net 


