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Fiskebäck 2019-09-25     Kl. 11.30 CET 

 
VD-brev september 2019 

 
Sommaren har varit en hård prövotid för både mig, bolaget och våra aktieägare, men 
tillsammans med vårt nya management och inte minst stödet från vår nya huvudägare har vi nu 
åter fått vind i seglen och jag ser fram emot den tillväxtresa vi har framför oss de kommande 
åren. En viktig målsättning för oss som bolag är att kunna vara så transparenta som möjligt och 
för att sprida mer ljus över vissa aktuella frågor rörande bolaget så publiceras idag detta VD-
brev. 
 
I följande stycke presenteras finansiell information per efter senaste rapporteringstillfälle. Dessa 
siffror bör således betraktas som prognoser. 
 
 
Smart Energy koncernens finansiella ställning 
Koncernen hade per den 23:e september 2019 en kassalikviditet på cirka 116,8 MSEK och 
därutöver även 34,0 MSEK i korta och långa ränteplaceringar vilket gör att bolaget 
står mycket väl rustat inför de nya tillväxtmöjligheter som finns i framtiden, däribland nya 
företagsförvärv. Bolaget har även under innevarande kvartal omförhandlat och tecknat nya 
kreditavtal vilket bland annat medfört att vi utökat vår lagerfinansiering i Trelleborg och 
därmed gett oss bättre förutsättningar till att kunna hantera betydligt större bränslevolymer per 
månad för vår depåverksamhet. 
 
Försäljning och koncernresultat 
Försäljning i koncernen har under tredje kvartalet börjat riktigt bra och i augusti såg vi även en 
tydlig omsättningsökning på hela 17,22% jämfört med förgående år (133,8 Mkr/2019 - 114,1 
Mkr/2018) vilket klart visar att vi numera är ett bränslebolag som tar marknadsandelar. 
Bolagets helårsprognos kvarstår idag, men fortsätter den organiska tillväxten även i sep/okt så 
kommer bolaget troligtvis att behöva revidera sin årsprognos. 
  
Nya investeringar 
För att kunna klara koncernens logistikhantering och leveransförmåga så kommer vi om 
marknadens efterfrågan kvarstår eller ökar stärka vår fordonspark med ytterligare ett par 
tankbilar de närmaste kvartalen vilket är positivt då detta är ett resultat av att vi utökar vår 
bränsleförsäljning. 
 
Nytt kundavtal 
Som jag tidigare kommunicerat den 20 september i år så har bolaget tecknat sitt största 
kundavtal hittills med en uppskattad årlig omsättning på ca 110–120 Mkr vilket är mycket 
glädjande för koncernen. Dock pga konkurrensskäl och därtill gällande sekretessavtal kan vi inte 
kommunicera kundens namn till marknaden vilket jag hoppas att ni aktieägare och övriga 
intressenter har förståelse för. Vi medverkar även i ett flertal större upphandlingar under hösten 
och vår förhoppning är givetvis att kunna räkna hem ytterligare ett par större affärer av samma 
dignitet som detta nya kundavtal. 
 
Nytt säljkontor 
Som tidigare kommunicerats den 16 september 2019 så har bolaget beslutat att öppna ett nytt 
försäljningskontor i Karlstad genom ett samarbete med bolagets huvudägare Capital Conquest 
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AB och vår förhoppning är att kunna öppna kontoret redan i början av fjärde kvartalet. Vår 
målsättning är att det nya säljkontoret ska kunna bidra med en ökad försäljning i koncernen på 
cirka 200-250 MSEK under en kommande 12 månaders period. Värmland har idag många 
privatpersoner som fortfarande använder villaolja som primär energikälla för sina hushåll och 
genom riktade försäljningsaktiviteter mot denna kundgrupp så anser vi oss ha mycket goda 
möjligheter att kunna utöka vår kundstock och samtidigt plocka betydande marknadsandelar 
även i Värmlands län de kommande åren. 
 
Nya hemsida & sociala medier 
Som en del i vår expansion och satsning på organisk tillväxt har vi beslutat att inom kort 
uppgradera samtliga hemsidor för koncernen samt integrera en ny e-kundtjänst som 
tillsammans kommer skapa en bättre kundupplevelse för våra befintliga och nya kortkunder. Vi 
har även fattat beslut i att bygga en helt ny plattform för sociala medier där målgruppen är 
bolagets aktieägare och via plattformens kanaler kommer vi publicera pressmeddelanden, 
rapporter med mera för att underlätta informationsgivningen till både befintliga och nya 
investerare. 
 
Framtida företagsförvärv 
Som jag tidigare kommunicerade i vår halvårsrapport så avser vi att även i fortsättningen växa 
genom nya förvärv och vår målsättning är som då nämndes att matcha ett bolag i vår egen 
storleksklass och vi tittar i skrivande stund på en handfull potentiella köpeobjekt på den svenska 
marknaden. Vår ambition har varit att kunna slutföra ett förvärv redan under slutet av Q3, men 
en affär av denna magnitud beror på en rad faktorer och omständigheter och även om bolaget 
har stort fokus på att komma i mål med detta så har jag och styrelsen fått justera tidplanen något 
för att säkerställa de villkor som måste uppfyllas för samtliga intressenter.  Vi lovar dock att 
återkomma snarast vi har en uppdatering kring denna del via ett pressmeddelande till 
marknaden. 
 
Observationslistan 
Bolagets aktie handlas sedan 7 augusti 2019 på NGM:s observationslista och bolaget har i detta 
blivit kontaktade av ett större antal aktieägare som haft frågor kring observationsnoteringen 
och vårt svar på detta är att vi för ett prioriterat och aktivt arbete i samarbete med NGM börsen 
för att snarast möjligast återgå till den ordinarie listan. 
 

 
 

 

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 25 september 2019 kl. 11:30 CET. 
 

 

 

 

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056 
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