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 Pressmeddelande 

Delårsrapport för perioden januari-juni 2019 SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (publ)  

Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport 
är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned från Bolagets hemsida.  

 

PERIODENS SIFFROR I KORTHET  

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till: 636,6 Mkr (321,2 Mkr)  
• Bruttoresultat i koncernen uppgick till: 71,4 Mkr (31 Mkr)  
• EBITDA i koncernen uppgick till: 36,5 Mkr (8,6 Mkr)  
• Rörelseresultat i koncernen uppgick till: 27,2 Mkr (1,3 Mkr)  
• Resultat före skatt i koncernen uppgick till: 17,5 Mkr (-1,6 Mkr)  
• Resultat efter skatt i koncernen uppgick till: 12,2 Mkr (-1,5 Mkr)  
• Resultat per aktie uppgick till 0,0172 kr (0,00 kr)  
• Soliditet 23,30% (19%)  
• Eget kapital uppgick till: 119,8 Mkr (92,4 Mkr)  
• Eget kapital per aktie uppgick till: 0,169 kr (0,15 kr)  
• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 22,7 Mkr (68,7 Mkr)  
• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar i koncernen till 501,8 Mkr (487,4 Mkr)  
• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 707 137 915 st (605 742 560 st)  
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VD har ordet  

Kära Aktieägare och Smart:are  

Som nytillträdd VD och koncernchef kan jag redan nu konstatera att det varit fyra mycket 
händelserika veckor för både mig och Bolaget. Jag vill i skrivande stund först börja med att tacka 
tidigare VD och grundare Fredrik Johansson för hans stora engagemang och arbete med att bygga 
upp denna koncern till att redan vara en stor aktör på marknaden för bränsleleveranser och Bolaget 
önskar honom fortsatt all lycka till med hans nya fartygsprojekt, bl.a. via förvärvet av Pallas Orust 
från Smart Energy.  

Med detta sagt vill jag nu att vi alla vänder blicken framåt och tillsammans tar koncernen vidare till 
nästa nivå där jag ser att vi inom en snar framtiden kommer att etablera oss som ett av de 
marknadsledande bränslebolagen i Sverige. Bolaget har redan haft en fantastisk tillväxtresa under de 
senaste åren och jag ser mycket fram emot att fortsätta växa genom nya förvärv, men även genom 
organiskt tillväxt då vi ser goda möjligheter till att utöka vår försäljning på befintliga marknader och 
regioner där vi idag redan är etablerade.  

Även om vårt halvårsresultat blev något lägre än vad den tidigare sittande ledningen hade i sin 
prognos så har koncernen idag enligt mig en god intjäningsförmåga med ett positivt rörelseresultat 
och vår målsättning är att kunna uppnå en omsättning på cirka 1.5 - 1.6 miljarder SEK under 
verksamhetsåret 2019 (exklusive nya förvärv) och samtidigt kunna uppvisa ett bruttoresultat på cirka 
55-65 Mkr före skatt och avskrivningar vilket visserligen även detta är något lägre förväntat än 
tidigare lednings prognos, men vi vill hellre tillämpa en mera moderat och försiktig analys och istället 
bli positivt överraskade om resultatet är bättre än budgeterat under Q3 och Q4 2019. Senaste 
kvartalet har Bolaget även varit belastat med flertalet engångskostnader vilket har påverkat 
resultatet negativt om cirka 13,2 Mkr.  

Glädjande har vi under augusti månad haft en väldigt hög försäljning i alla dotterbolag och redan 3 
dagar innan månadsavslut kan jag meddela att vi har slagit tidigare års försäljningsresultat så jag är 
mer än nöjd över mina medarbetares insatser och prestationer för Bolagets räkning.  

Bolaget har därtill under de senaste veckorna genomfört ett antal kapitalanskaffningar och vi står nu 
väl rustade till att kunna genomföra nya företagsförvärv, men denna gång med målsättningen att 
kunna matcha ett bolag i vår egen storleksklass och vi tittar i skrivande stund på ett flertal olika 
potentiella köpeobjekt på den svenska marknaden. Det är både mitt och styrelsens mål att kunna 
genomföra ett nytt förvärv redan under slutet av Q3 2019.  

Vi har även internt initierat ett skalbart effektiviseringsprogram där vi som första steg nu anlitat 
Modern Ekonomi i Stockholm till att ta över merparten av koncernens administration och 
ekonomihantering för att skapa utrymme för Bolaget att framåt fokusera på att utveckla och stärka 
våra kundrelationer och därmed öka våra intäkter. Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad 
redovisningsbyrå med rikstäckande tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 
platser och är själva börsnoterade på Nasdaq First North sedan 2014. Bolagets nya avtal med Modern 
Ekonomi beräknas även kunna kostnadsbespara koncernen med cirka 2.5 - 3.0 Mkr per år i minskade 
HR-kostnader vilket därmed höjer koncernens rörelseresultat med motsvarande belopp. 
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Smart Energys styrka är och har alltid varit försäljning och effektiva inköp och jag identifierar att det 
är där vi ska lägga vårt finansiella fokus för att kunna öka och säkerställa vår intjäningsförmåga på 
sikt.  

Koncernen kommer även att genomföra ett konsolideringsprogram där ett antal av koncernens 
dotterbolag kommer genomgå en bolagsfusion och detta genomför vi för att vi ska få en lättare och 
enklare administration med resultatet att vi sänker våra kostnader ytterligare. I samband med 
bolagsfusionerna så kommer även merparten av de goodwillavskrivningar som idag belastar 
koncernen elimineras vilket innebär en resultatökning på 16-18 Mkr per år med start från 2020. 

Vi kommer även under Q3 - Q4 lansera ett par nya intäktsprodukter där bland annat ett nytt Smart 
Kredit kort kommer att introduceras genom ett samarbete med en svensk affärsbank. Vi vet idag att 
det finns en god efterfrågan för ett sådant kort och vi tror att denna nya tjänst kommer öka 
koncernen intäkter och resultat med cirka 2-3 Mkr per år när tjänsten nått full etablering.  

Bolagets aktie blev under augusti 2019 flyttad till NGM:s observationslista med anledning av de stora 
förändringar som ägt rum i Bolaget under 2019 och mot bakgrund av detta så vill jag ånyo lämna 
följande kommentarer:  

”Vi har tagit till sig NGM:s synpunkter enligt deras pressmeddelande daterat 7/8 - 2019 och 
respekterar att handelsplatsen har fattat beslut om att placera Bolaget på observationslista då det på 
kort tid genomförts ett större antal förändringar i Bolaget. Bolaget har emellertid varit tvunget att 
genomföra dessa förändringar för att kunna bygga en starkare koncern framåt och därmed skapa 
större möjligheter och förutsättningar att ge en högre avkastning till Bolagets aktieägare. Dessa 
frekventa förändringar på kort sikt kan vara svåra att tolka, men styrelsen och ledningen arbetar 
aktivt att skapa positiv utveckling i ett längre perspektiv för Bolagets investerare och intressenter. Vi 
vill samtidigt understryka att verksamheten fortlöper med god kontroll, det vill säga ”business as 
usual”, även om aktien är observationsnoterad. Uppstår det någon ytterligare information 
beträffande observationsnoteringen så kommer Bolaget att informera marknaden direkt om status 
då vi vill hålla en hög transparensnivå och en tydlig kommunikation till både våra befintliga 
aktieägare och nya investerare”.  

Avslutningsvis vill jag även passa på och tacka Bolagets huvudägare och nya ordförande Glenn 
Renhult för hans finansiella stöd och även för det värdefulla operativa arbete han bidragit med under 
de senaste veckorna i koncernen. Då Bolagets tidigare ledning av olika skäl varit otillgängliga sedan 
mitt tillträde så har arbetsbelastningen varit väldigt ansträngd för både mig och mina hårt kämpande 
kollegor men tillsammans har vi ändå lyckats ta oss igenom alla hinder längs vägen och vi står nu 
starka tillsammans och är redo för att fortsätta växa framåt!  

Jesper Starander, Verkställande direktör Smart Energy Sweden Group AB (publ) 
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Ordförande har ordet  

Undertecknad blev vald till ny styrelseordförande på den extra bolagsstämman den 7/8 – 2019. Jag 
representerar även bolaget Capital Conquest AB (publ) som idag är huvudägare i Smart Energy sedan 
juli 2019. Sammantaget har min operativa tid i bolaget endast varat i 3 veckor, men jag önskar 
härmed lämna följande kommentarer kring denna halvårsrapport, samt mina allmänna synpunkter 
kring Smart Energy och dess framtid.  

Smart Energy har enligt mig haft en fantastisk tillväxtresa de senaste åren och mycket beror så klart 
på de lyckade företagsförvärv som bolaget historiskt har genomfört, men även på den organiska 
tillväxten man haft de senaste åren. Bolaget har sedan 2018 redovisat ett positivt rörelseresultat 
trots den höga tillväxtfarten som koncernen idag uppvisar kvartal efter kvartal och det gläder mig, 
samt stärker min tilltro för Smart Energys framtid.  

Resultatet för första halvåret blev något lägre än tidigare budgeterat. Detta beror främst på ett flertal 
engångskostnader som uppkommit i samband med omstruktureringsarbetet av tidigare 
företagsledning i koncernen. Rörelseresultatet före skatt, och exklusive engångskostnader och 
avskrivningar, uppgick till hela 40 Mkr vilket enligt min bedömning är ett mycket bra koncernresultat 
för de första 6 månaderna. Bolagets täckningsbidrag ligger idag på en bra nivå och rörelsen har idag 
ett starkt positivt kassaflöde vilket talar för ett bra rörelseresultat för hela verksamhetsåret 2019.  

Bolaget har för avsikt att under Q3 - Q4 genomföra ett nytt företagsförvärv och denna gång i samma 
storleksordning som Smart Energy befinner sig i själva. Om bolaget lyckas genomföra ett sådant 
förvärv kommer verksamheten och omsättningen ha potential att dubbleras i koncernen redan under 
2020 vilket är vår målsättning idag.  

Bolaget har en mycket god finansiell ställning och vi står väl rustade inför en framtida expansion till 
att faktiskt kunna bli ett av Sveriges största bränslebolag om vi fokuserar bolagets resurser på vår 
kärnverksamhet.  

För att effektivisera och kunna minska de administrativa kostnaderna i hela företagsgruppen har 
bolaget nu anlitat Modern Ekonomi i Stockholm för att hantera merparten av koncernredovisningen. 
Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser och har 
idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva börsnoterade på Nasdaq First North 
sedan 2014. Detta avtal med Modern Ekonomi beräknas kunna kostnadsbespara koncernen med 
cirka 2.5 - 3.0 Mkr per år i minskade administrationskostnader, vilket därmed höjer koncernens 
rörelseresultat med motsvarande belopp.  

Förutom ovanstående kostnadsbesparing så har vi även undersökt möjligheten att använda våra 
smartstationer på ett mer effektivt sätt och kunna erbjuda reklam vid varje station till både befintliga 
och nya samarbetspartners. En idé vi fick presenterad för oss av en av våra aktieägare. Vi ser därför 
en mycket god möjlighet att kunna komma igång med denna satsning redan under Q4 - 2019 då 
intresset idag redan finns från olika kunder och leverantörer att hyra marknadsföringsutrymme på 
våra smartstationer runt om i landet. Den nya verksamhetsgrenen beräknas kunna tillföra koncernen 
ytterligare intäkter om cirka 3 - 4 Mkr per år och har väldigt begränsade kostnader varav merparten 
kommer tillföras till koncernens nettoresultat.  
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Som avslutning vill jag tacka alla aktieägare för ert finansiella stöd och hoppas ni väljer att följa med 
mig och bolaget på vår tillväxtresa att bli ett av Sveriges största bränslebolag!  

Glenn Renhult, Styrelseordförande Smart Energy Sweden Group AB (publ)  

 

Kommentarer till koncernens rörelseresultat för första halvåret 
2019  

Verksamheten har under perioden haft en nettoomsättning på hela 636 Mkr vilket uppvisar en 
tillväxt på cirka 99% jämfört med förgående år 1/1 - 30/6 - 2018 och är ett klart bevis på att 
koncernen idag har en stark tillväxtmodell men kan även uppvisa ett positivt rörelseresultat på sista 
raden till bolagets aktieägare vilket är huvudfokus för verksamheten.  

Bolagets tillväxtresa har givetvis även ökat koncernens nettokostnader men täckningsbidraget ökade 
även till 71,4 Mkr jämfört med förgående år som hade ett täckningsbidrag på 31 Mkr. Periodens 
rörelseresultat enligt EBITDA före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och 
goodwillavskrivningar uppgick till hela 36,5 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 5,70%.  

Verksamheten har även under den aktuella perioden haft en del övriga rörelsekostnader som 
härleder till de pågående konsolideringsarbete avseende tidigare företagsförvärv och dessa är 
upptagna under posten övriga kostnader till ett belopp om cirka 1.5 Mkr. Bolaget har dessutom 
under perioden genomfört avskrivningar och goodwillavskrivningar till ett samlat belopp om totalt 
9,3 Mkr. Dessa kostnader är dock inte kassaflödespåverkande utan belastar endast koncernens 
resultaträkning med motsvarande belopp.  

Bolaget har även under andra kvartalet genomfört ett större antal förändringar i bolaget och 
merparten av dessa förändringar har även tyngt kvartalet med ett flertal engångskostnader samt 
övriga koncernkostnader i form av uppsägningskostnader m.fl enligt nedanstående redovisning.  

Ökade administrativa kostnader i samband med ny personalrekrytering  -500.000 kr 

Uppsägningskostnader för tidigare ledning (avgångsvederlag m.m)  -2.500.000 kr 

Ökade personalkostnader i form av sjukvårdskostnader    -1.900.000 kr 

Gratifikationskostnad för tidigare Vice VD enligt avtal   -1.400.000 kr 

Ökade valutakostnader p.g. av en ökad dollarkurs   -1.600.000 kr 

Ökade övriga kostnader (konsolidering kostnader, tradingförlust m.fl.)  -2.000.000 kr 

Rörelseförlust för dotterbolaget Pallas Group AB (publ)    -3.300.000 kr 

Summa engångskostnader under andra kvartalet                          -13.200.000 kr 
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Viktiga händelser under andra kvartalet  

2019-04-23  

Med stor sorg och saknad meddelar vi härmed att f.d. styrelseordförande Karl-Erik Johansson hastigt 
har avlidit. Styrelseledamot Per Fougberg tar över som tillförordnad ordförande i styrelsen till och 
med årsstämman tisdagen den 30e april då ny ordinarie ordförande kommer att tillsättas.  

2019-04-30  

Smart Energy Sweden Group AB (publ) höll den 30 april 2019 kl. 11.00 årsstämma i MAQS 
Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Årsstämman godkände styrelsens 
förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143 146 
kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 3 748 292 kronor, ska överföras 
i ny räkning.  

2019-06-03  

Penser Access: Smart Energy - Gott om ljuspunkter i stark rapport. 
Omsättningen på 323 mkr i Q1’19 kom in något svagare än vi räknat med medan EBITDA på 23 mkr 
blev 14% starkare än de 20 mkr vi räknat med, framförallt på grund av god tillväxt inom bulk och 
stark bruttomarginal. Då tidigare CFO Robert Strandäng nu utsetts till ordinarie VD efter Fredrik 
Johansson som lämnar av hälsoskäl så bedömer vi att det kan fördröja ett nytt storförvärv något. Vi 
har endast gjort mindre estimatförändringar efter rapporten, med en höjning av EBIT på 1% och 2% 
för 2019e resp. 2020e. De anmärkningsvärt låga värderingsmultiplarna på P/E 2-4x 2019e-2021e 
erbjuder ett starkt värderingsstöd för aktien. Smart har även inlett förhandlingar med GEM om att 
förtidslösa deras optioner, där ett gynnsamt utfall i förhandlingarna har potential att minska 
förtroenderabatten och erbjuda en betydande trigger för en omvärdering av aktien. Sammantaget 
fortsätter vi se en hög potential till en hög risk.  

2019-06-13  

Då såväl operation som rehabilitering har gått betydligt bättre än väntat har styrelsen återanställt 
Fredrik Johansson som VD med omedelbar verkan, Fredrik kommer att arbeta 50% fram till 
september då tjänsten kommer öka till 100%. Nuvarande VD, Robert Strandäng kommer vara kvar i 
bolaget. Han får en roll som vVD/COO, med ansvar för all Ekonomi, IT, HR och övrig administration i 
koncernen.  

2019-06-13  

Som tidigare kommunicerats har bolaget fört förhandlingar med GEM-fonden om att lösa ut de 106 
miljoner teckningsoptioner som de i dagsläget innehar. Styrelse och ledning har dock tagit beslut om 
att inte gå vidare med dessa förhandlingar då man i nuläget är för långt ifrån varandra och inte ser 
att en överenskommelse kan nås som skulle vara till gagn för bolaget och aktieägarna. I korta drag 
innebär det att GEM-fonden fortfarande har rätt att utnyttja 106 miljoner teckningsoptioner (aktier) 
till ett pris om 10 öre styck. 
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2019-06-13  

Smart Energy Sweden Group AB har förvärvat majoriteten (56%) av bolaget Shipinvest 5 AS (under 
namnändring till Smart Energy Logistics AS) i Norge. Smart Energy Logistics AS har i sin tur förvärvat 
100% av råoljetankfartyget MT Pytheas (British Curlew) som kommer att namnändras till PALLAS 
ORUST.  

2019-06-14  

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756-4611, kallas härmed till extra 
bolagsstämma den 16 juli 2019 kl. 09.00 på MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i 
Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 08:30.  

2019-06-18  

Penser Access: Smart Energy - Nya tvära kast. 
Kort efter Q1-rapporten meddelar Smart Energy att a) att Fredrik Johansson återinträder som VD, b) 
att förhandlingarna om förtidslösen av GEMs teckningsoptioner avslutats utan avtal, och c) att Smart 
förvärvar 56% av ett råoljetankfartyg (120 000 m3 råolja) som ska sysselsättas på den internationella 
tankermarknaden. Både intäkter och kostnader konsolideras av Smart Energy och vi räknar med ett 
resultatbidrag efter ränte- och driftskostnader på 11 mkr i år, och 29 och 39 mkr för 2020e resp. 
2021e. Det lyfter vår EBITDA-prognos med 35% kommande två år, men justerat för 
minoritetsandelen blir effekten på nettoresultatprognosen ca 14%. Insteget på den internationella 
tankermarknaden innebär en ny vertikal och osäkerhetsfaktor ur ett investeringsperspektiv. Aktien 
handlas till P/E 3x ’19 och 2x ’20, men de tvära kasten om VD och storägare Fredrik Johanssons roll i 
bolaget samt att man inte lyckades lösa avtalet med GEM innebär att det återstår en hel del arbete 
med att minska förtroenderabatten i bolaget för att realisera den värderingspotentialen. 
Sammantaget ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.  

2019-06-28  

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.  

Viktiga händelser efter andra kvartalet  

2019-07-16  

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har den 16 juli 2019 klockan 09.00 hållit extra 
bolagsstämma hos MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande vid 
stämman var advokat Eric Ehrencrona. Stämman beslutade att tre ordinarie ledamöter och noll 
suppleanter skulle utses. Stämman beslutade att genom nyval till ordinarie ledamöter utse Jesper 
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Starander, Patrick Sjögren och Per Wåhlin. Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens 
ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget 
eller koncernen.  

2019-07-18  

VD byte i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Mot bakgrund av att nuvarande VD Fredrik 
Johansson fortsatt är sjuk med nedsatt arbetsförmåga till max 50% så har styrelsen idag beslutat om 
att Jesper Starander går in som tillförordnad VD med omedelbar verkan i Smart Energy Sweden 
Group AB (publ) då uppdraget kräver 100% närvaro och engagemang för att fortsatt driva koncernen 
mot uppsatta mål.  

2019-07-19  

Avyttring av dotterbolaget Smart Energy Logistics AS och köpare är Energifonden Sverige AB som 
förvärvar samtliga aktier i Smart Energy Logistics AS av Smart Energy Sweden Group AB (publ). 
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).  

2019-07-19  

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman en aktieutdelning på motsvarande 0.06 per aktie. 
Med bakgrund av den senaste avyttringen av dotterbolaget Smart Energy Logistics AS så föreslår 
styrelsen att en extra bolagsstämma 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).  

2019-07-22  

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756–4611, kallas härmed till extra 
bolagsstämma den 7 augusti 2019 kl. 09.00 på MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i 
Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 08:30.  

2019-08-01  

Secoya Group International, INC har valt att utnyttja 20 000 000 stycken av dennes innehavda 
teckningsoptioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Teckningskursen för teckningsoptionerna 
uppgår till 0,10 kronor per aktie och varje teckningsoption ger rätt till en ny aktie i bolaget. Med 
anledning av utnyttjandet kommer 20 000 000 aktier i Bolaget att emitteras samtidigt som Bolaget 
tillförs 2 000 000 kronor i nya likvida medel.  

2019-08-02  

Bolaget har den 02 augusti 2019 beslutat genomföra en riktad emission till GEM Global Yield Fund 
enligt de avtal som finns mellan parterna. För aktierna kommer GEM att betala ett styckepris som 
fastställs efter 15 handelsdagars genomsnittliga slutkurs minus 10 % rabatt, räknat från den 02 
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augusti 2019. Tecknas samtliga aktier blir utspädningseffekten för befintliga aktieägare maximalt 
36,76 %. Minsta antal aktier som kan komma att ges ut är 65 000 000 st. och som mest 260 000 000 
st. beroende på GEM:s täckningsgrad.  

2019-08-05  

Styrelsen för Smart Energy Sweden Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från 
bolagsstämman den 30 april 2019, fattat beslut om att emittera 177 275 000 aktier i en riktad 
nyemission till en grupp om fyra privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 25 527 600 kr 
före emissionskostnader.  

2019-08-07  

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har den 7 augusti 2019 klockan 09.00 hållit extra 
bolagsstämma hos MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande vid 
stämman var advokat Dag Fredlund. Stämman beslutade att fyra ordinarie ledamöter och noll 
suppleanter skulle utses. Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter utse Jesper Starander 
(omval), Per Wåhlin (omval), Glenn Renhult (nyval) och Stefan Nyman (nyval). Styrelsearvode ska, i 
enlighet med det som beslutades på extra bolagsstämma 16 juli 2019, utgå med 200 000 kronor till 
styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i 
bolaget eller koncernen. Stämman fattade inget beslut om den sakutdelning som styrelsen föreslagit 
inför stämman. Detta på grund av att styrelsen återkallat sitt förslag inför stämman. Information om 
återkallandet återfinns i separat tidigare pressmeddelande. På direkt efterföljande konstituerande 
styrelsemöte utsågs Glenn Renhult till styrelseordförande.  

2019-08-08  

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) vars aktier är noterade på NGM MTF blev igår 
placerad på NGM:s observationslista och mot bakgrund till detta så vill Bolaget lämna följande 
kommentarer: Bolaget har tagit till sig NGM:s synpunkter enligt deras pressmeddelande daterat 7/8 - 
2019 och respekterar att handelsplatsen har fattat beslut om att placera Bolaget på observationslista 
då det på kort tid genomförts ett större antal förändringar i Bolaget. Bolaget har emellertid varit 
tvunget att genomföra dessa förändringar för att kunna bygga en starkare koncern framåt och 
därmed skapa större möjligheter och förutsättningar att ge en högre avkastning till Bolagets 
aktieägare. Dessa frekventa förändringar på kort sikt kan vara svåra att tolka, men styrelsen och 
ledningen arbetar aktivt att skapa positiv utveckling i ett längre perspektiv för Bolagets investerare 
och intressenter. Vi vill samtidigt understryka att verksamheten fortlöper med god kontroll, det vill 
säga ”business as usual”, även om aktien är observationsnoterad. Uppstår det någon ytterligare 
information beträffande observationsnoteringen så kommer Bolaget att informera marknaden direkt 
om status då vi vill hålla en hög transparensnivå och en tydlig kommunikation till både våra befintliga 
aktieägare och nya investerare.  

2019-08-09  

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) har nu färdigställt och etablerat en ny tankstation 
i Hammenhög och stationen är nu i full drift. Hammenhög är en mindre tätort i Simrishamns kommun 
och kyrkby i Hammenhögs socken i Skåne, belägen på Österlen vid Riksväg 9.  
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2019-08-13  

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) investerar cirka 6,1 miljoner i en ny tankbil med 
tillhörande släp till dotterbolaget Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB då bolaget har en positiv 
tillväxt och behöver utöka sin logistikhantering för att kunna möta marknadens stora efterfrågan.  

2019-08-16  

Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har idag 2019-08-16 utsett Jesper Starander till 
ordinarie VD och koncernchef för Smart Energy med dess tillhörande koncernbolag. Vi är från 
styrelsen väldigt glada att kunna välja Jesper Starander som ordinarie VD för koncernen och kan 
därmed nu framåt lägga allt fokus på tillväxt och förvärv i ett långsiktigt perspektiv, säger Glenn 
Renhult, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).  

2019-08-19  

Secoya Group International, INC har valt att utnyttja resterande 28 445 539 stycken av dennes 
innehavda teckningsoptioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ).Teckningskursen för 
teckningsoptionerna uppgår till 0,10 kronor per aktie och varje teckningsoption ger rätt till en ny 
aktie i bolaget. Med anledning av utnyttjandet kommer 28 445 539 aktier i Bolaget att emitteras 
samtidigt som Bolaget tillförs 2 844 554 kronor i nya likvida medel.  

2019-08-27  

GEM Global Yield Fund tillför Smart Energy 8,3 Mkr. Den riktade nyemissionen till GEM Global Yield 
Fund är nu avslutad och deras teckning uppgår till totalt 65 000 000 stycken aktier varav 
teckningskursen fastställdes till 0.128 SEK per aktie. Genomsnittet under prisperioden var 0,143 SEK 
per aktie vilket ger en teckningskurs om 0,128 SEK per aktie efter avdragen rabatt om 10% enligt 
avtal, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Antalet 
aktier har därmed ökat till 969 412 915 stycken från tidigare 904 412 915 och bolagets aktiekapital 
uppgår nu till 96 939 291,50 kronor.  

 

Jesper Starander  

VD och koncernchef Smart Energy Sweden Group AB (publ) 

 

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 augusti 2019 kl. 07.00 CET. 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net 
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