
 
 

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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Smart Energy säger upp avtalet med GEM Global Yield Fund 
 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag med omedelbar verkan sagt 
upp sitt avtal med GEM Global Yield Fund då dessa inte fullföljt sina skyldigheter 
jämtemot Bolaget enligt gällande avtalsvillkor. 
 
GEM Global Yield Fund har meddelat Bolaget den 2019-06-28 att de avsåg att utnyttja 
5.000.000 stycken teckningsoptioner. Bolaget har emellertid inte mottagit någon 
emissionslikvid kring denna teckning och därmed avbryts den pågående emissionen 
genom uppsägning av avtal enligt ovan. 
 
GEM Global Yield Fund har meddelat Bolaget den 2019-08-26 att de avsåg att teckna 
totalt 65.000.000 stycken aktier enligt den kapitalanskaffning som beslutades av Bolaget 
den 2019-02-02.  Bolaget har dock inte erhållit en fullständig emissionslikvid kring 
denna teckning utan endast erlagt en emissionslikvid för 62.046.875 stycken 
aktier. Bolaget har därför idag påbörjat slutförandet av registreringen av den riktade 
nyemissionen till GEM Global Yield Fund, dock med det justerade teckningsantalet enligt 
ovanstående och när denna är slutförd på Bolagsverket så kommer marknaden att 
meddelas i nytt PM. 
  
Utomstående teckningsoptioner om totalt 53.445.539 stycken i Bolaget till GEM Global 
Yield Fund är även dessa per dagens datum likviderade då avtalet är uppsagt enligt 
ovanstående säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group 
AB (publ). 
 
Bolaget har vid ett flertal tillfällen lämnat GEM Global Yield Fund möjligheten att kunna 
fullfölja sina skyldigheter enligt gällande avtal mellan parterna, men då detta ej skett har 
vi i styrelsen idag beslutat att säga upp avtalet med omedelbar verkan säger Glenn 
Renhult, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ). 
 
Antalet aktier innan emissionen uppgår till 904.412.915 stycken och aktiekapitalet 
uppgår till 90 439 291,50 kronor. 
Antalet aktier efter emissionen uppgår till 966.459.790 stycken och aktiekapitalet 
uppgår till 96 643 979,50 kronor. 
 
 
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 18 september 2019 kl. 22:30 CET. 
 

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

http://www.sesab.net/

