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Smart Energy klargör fakta kring vilseledande information 
  
Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har under de senaste dagarna figurerat frekvent i 
olika digitala forum och sociala medier där avsiktligt vilseledande information och ogrundade 
konspirationsteorier har börjat spridas om både Bolaget och dess koncernledning. Mot bakgrund av detta 
så har Bolaget därför beslutat att gå ut med detta pressmeddelande för att klargöra i sammanhanget 
relevanta fakta kring Bolaget och dess förehavanden. 
 
Bolagets ingångna och gällande avtal så som försäljningsavtal, inköpsavtal, konsultavtal, managementavtal, 
förvaltningsavtal, kreditavtal, finansieringsavtal och övriga avtal är alla marknadsmässiga och kontrolleras 
löpande under året av Bolagets auktoriserade revisorer. Ingen avtalspart till Bolaget ges företräde eller 
andra privilegier utan alla parter behandlas affärsmässigt och juridiskt lika och detta innefattar även de 
tjänster som köps in via närståendekretsen där till exempel styrelseledamöter och aktieägare medräknas. 
Avtal som är ingångna inom närståendekretsen som berör Bolagets styrelse, ledning och aktieägare med 
flera är även särskilt granskade av Bolagets revisorer och därtill även av Bolagets redovisningsbyrå som 
hanterar och överser räkenskaperna för koncernens samtliga bolag. 
 
Bolaget har även under 2019 genomfört en särskild granskning som utfördes av Bolagets revisorer i 
anslutning till att Bolaget erhöll en ny styrelse och huvudägare och granskningen avslutades utan 
anmärkning förutom en reservation om Bolagets reduktionsplikt för 2019 vilket Bolaget tidigare har  
kommunicerat till marknaden. 
 
De enskilda transaktioner som nu blivit föremål för diskussion och som publicerats på ett flertal digitala 
forum har redan blivit genomlysta av Bolagets revisorer enligt gällande regelverk i samband med 
bokslutsarbetet för verksamhetsåret 2019 och någon ytterligare information kommer inte att lämnas än 
den som framgår tydligt i respektive koncernbolags årsredovisning vid publikation. 
 
De direkt felaktiga påståenden som en grupp enskilda individer frekvent försöker sprida i ett icke-neutralt 
syfte för att tillföra Bolaget och dess varumärke skada kommer nu kraftfullt utredas av Bolagets jurister i 
syfte att kunna vidta omedelbara rättsliga åtgärder. Därtill kommer även Bolaget överse möjligheten att 
utöva rättsliga åtgärder mot anonyma nättroll och de olika börsforum och andra sociala plattformar där 
smutskastning, ryktesspridning och vidlyftiga spekulationer i syfte att påverka och manipulera aktiekurser 
förekommer dagligen, och det inte bara gällande Smart Energy. 
 
Vi har i Sverige idag en mycket tolerant lagstiftning gällande yttrandefrihet vilket är en förutsättning i en 
modern och sund demokrati, men det finns en baksida i att dagens teknik möjliggör viral 
informationsspridning till en stor publik från privata hemsidor, forum, sociala nätverk, bloggar, hatsajter 
och tidningars kommentarsfält av personer som själva inte är experter och inte är neutrala. Mellanliggande 
kontroll saknas ofta från förlag eller redaktioner. Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på 
varje Internetanvändare som har ett intresse i Bolaget under gällande premisser, säger Jesper Starander, 
VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ). 
 
Tongången är emellanåt brutal och aggressiv på vissa onlinebaserade börsforum där folk ibland tycks 
kunna häva ur sig precis vad som helst och i många fall är frågan så långt gången så det kan jämställas med 
grovt förtal. Men det blir fel när dessa personer kan påverka en börskurs genom sina fantasier och vilda 
spekulationer. Något som oftast drabbar den försiktige småspararen som blir stressad och väljer att sälja 



av sitt innehav i panik till en mindre fördelaktig börskurs på grund av ren ryktesspridning vilket under en 
längre tid tyvärr har hänt i vårt eget bolag och mot denna bakgrund så är det min största tilltro att både 
Bolaget och dess aktieägare kommer att ha bättre förutsättningar i en onoterad miljö, säger Glenn 
Renhult, Styrelseordförande, 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 8 april 2020 kl. 21:45 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). 
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