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Smart Energy har beslutat att inleda avnotering från NGM  
 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har idag beslutat att inleda processen med en 
avnotering av Bolagets aktie från NGM Börsen. De grundläggande skälen till att hålla aktien noterad är att 
skapa transparens i värderingen av Bolaget, ge möjlighet till handel i aktien och att attrahera investerare. 
Aktien i Smart Energy har under lång tid indikerat ett marknadsvärde på Bolaget om drygt 60 miljoner 
kronor vilket är mindre än hälften av det egna värderade kapitalet. Handeln i aktien är sporadisk och 
handelsvolymen ger inte stöd för en rättvisande kursbildning. Styrelsens uppfattning är att noteringen av 
aktien tvärtemot syftet skapar en osäkerhet om Bolagets värdering och aktien saknar i detta även väsentlig 
attraktionskraft för att skapa förväntat intresse hos investerare. Denna situation förstärks därtill av att 
aktien handlats under observation sedan augusti 2019. Mot denna bakgrund har styrelsen därför kommit 
fram till beslutet att inleda en avnoteringsprocess av aktien i Smart Energy Sweden Group AB (publ) från 
NGM. Bolaget kommer nu i kommunikation med NGM att vända sig till Aktiemarknadsnämnden för ett 
utlåtande gällande avnoteringen, detta för att få en rekommendation kring återstående handelstid på 
marknaden och därmed ge samtliga aktieägare möjligheten att sälja och köpa aktier i Bolaget innan 
avvecklingsprocessen påbörjas, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group 
AB (publ). Bolaget ämnar också i samband med att avnoteringen är klargjord att övergå till redovisning på 
halvårsbasis. 
  
Bolaget utvärderar även möjligheten att kunna ingå en fusion med Bolagets huvudägare Capital Conquest 
AB (publ) och tillkommande information om hur Bolagets hantering kring denna fråga fortlöper 
kommer att kommuniceras snarast den är tillgänglig, tillägger 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 2 april 2020 kl. 14:45 CET. 
 
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056. 
 
 
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ) 
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både 
återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och 
många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre 
tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under 
kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ). 
 

http://www.sesab.net/ 

mailto:jesper.starander@sesab.net

