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VD-brev maj 2020 
  
I egenskap som koncernchef för Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") vill jag härmed enligt 
nedan lämna en finansiell kvartalsredogörelse avseende Q1-2020 samt även redogöra för andra relevanta 
händelser i Bolaget. 
 
Kvartalsredogörelse för perioden jan-mars 2020  
Försäljning i koncernen avseende perioden 1/1 - 31/3 - 2020 uppgick sammantaget till 312,0 Mkr med ett 
täckningsbidrag på 26,6 Mkr vilket jag är nöjd med även om omsättningen minskade under perioden med 
ca 11 Mkr från föregående år (siffror från Q1-2019 i parantes) och detta är relaterat till att både 
konsumenter och företagskunder idag köper mindre drivmedel på grund av den pågående Corona-krisen. 
Som jag tidigare kommunicerat via PM 2020-04-02 så har krisen än så länge inte haft någon större 
påverkan på Bolagets försäljning, dock så vidtar Bolaget rekommenderade och nödvändiga 
försiktighetsåtgärder då vi ser en generell påverkan av den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort som 
är negativ.  Dotterbolagen har under perioden presterat som förväntat och vi ser nu resultatförbättringar 
inom varje division kopplat till de kostnadseffektiviseringsprogram vi implementerat sedan hösten 2019. 
  
• NETTOOMSÄTTNING 312,0 MSEK (323,0) 
• BRUTTORESULTAT 42,9 MSEK (39,0) 
• EBITDA 26,6 MSEK (23,0) 
• AVSKRIVNINGAR -4,8 MSEK (-4,6) 
• NEDSKRIVNINGAR -0,0 MSEK (0) 
• FINANSIELLA POSTER -1,0 MSEK (-4,3) 
• RÖRELSERESULTAT 20,9 MSEK (18,2) 
• SKATTEKOSTNAD -4,6 MSEK (-3,3) 
• NETTORESULTAT 16,3 MSEK (10,6) 
• RESULTAT PER AKTIE 0,015 KR 
• EGET KAPITAL PER AKTIE 0,13 KR  
 
Ändring av rapportintervall  
Bolaget har som tidigare kommunicerat beslutat att ändra till halvårsrapportering och mot bakgrund av 
detta så blir nästa rapportdag den 2020-08-31 och avser då redovisningsperioden 1/1 - 30/6 2020. 
Därför har Bolaget nu valt att presentera första kvartalets siffror i denna kvartalsredogörelse med 
bakgrunden av att Capital Conquest AB (publ) ("Capital") har lagt ett offentligt bud på samtliga aktier i 
Bolaget och att det då är relevant att delge en finansiell redogörelse nu för potentiella investerare innan 
man tar ställning till budet. 
 
Konsolideringsarbete 
Bolaget har under perioden fortsatt sitt konsolideringsarbete och kommer under andra kvartalet att  
slutföra sin omorganisation och fortsatt endast bedriva koncernens försäljning i ett rörelsedrivande bolag 
istället för fyra vilket vi även tidigare har kommunicerat. Effektiviseringen kommer både att förenkla 
administrationen och minska våra operativa kostnader vilket har varit en prioriterad målsättning sedan jag 
tillträde som VD och koncernchef. Försäljningen kommer fortsättningsvis att bedrivas under ett varumärke 
istället för fyra och kunder såväl som leverantörer kommer att informeras inom kort om detaljer i detta. 
 
Smart-stationer 



Bolaget har under perioden gjort en fullständig genomlysning av alla befintliga stationer och tagit beslut i 
att några stationer ska omlokaliseras för att kunna uppnå en bättre lönsamhet och arbetet med denna 
omlokalisering kommer att påbörjas under detta år. Geografiskt så har stationerna idag en bra spridning, 
men vi anser att det finns goda möjligheter att kunna uppnå en förbättrad försäljning och ökat 
täckningsbidrag genom denna omlokalisering. Bolaget kommer även att nyetablera en station under Q2-
2020 vilket vi glädjande kommer att få återkomma till i separat PM inom kort. 
 
El-stationer 
Bolaget har under perioden även påbörjat utvecklingen av ett nytt koncept med bärighet på 
snabbladdande El-stationer och en affärsplan håller nu på att tas fram för att kunna lansera stationer som 
endast säljer el till fordon som en del av Bolagets gröna satsning. Vår förhoppning är att kunna etablera de 
första El-stationerna redan till hösten och därmed skapa ytterligare en försäljningsgren inom koncernen 
och utöka det totala erbjudandet. 
 
Nya kundavtal  
Bolaget har ett antal pågående stora upphandlingar där vi fortfarande inväntar tilldelningsbesked och vår 
förhoppning är givetvis att vi ska vinna samtliga dessa vilket vi kommer informera marknaden separat om 
när aktuellt. 
 
Vårt försäljningskontor i Karlstad  
Bolaget har i samarbete med vår huvudägare även ett mindre försäljningskontor i Karlstad sedan en tid 
tillbaka och fokus via detta kontor är på offentlig upphandling och på direktförsäljning från bolagets depå i 
Trelleborg samt att underlätta för övriga koncernbolag i dess olika försäljningsprocesser vilket har fungerat 
mycket bra nu under de senaste månaderna. På sikt när den nu pågående uppgraderingen av depån är 
färdigställd kommer vi att kunna öka försäljningen i koncernen och då främst via vår terminal i Trelleborg 
tack vare en fyrdubblad kapacitet av bränsleprodukter. 
 
Inlösen av teckningsoptioner 
Bolaget tecknade under juli 2019 ett teckningsoptionsavtal med Capital Conquest AB (publ) där Capital 
erhöll teckningsoptioner i dotterbolaget Smart Energy Sweden AB (publ). Det primära syftet var att dela ut 
detta holdingbolag till moderbolagets aktieägare då bolaget endast har bedrivit en mycket liten 
förvaltningsverksamhet som inte har någon direkt bäring på koncernens primära verksamhet under  
de senaste åren, men någon sakutdelning har inte genomförts under 2019. Capital har sedan valt att 
utnyttja en del av sina teckningsoptioner och har därför tecknat 125.000.000 A-aktier vilket tillförde 
bolaget 7.5 MSEK och de nya aktierna är nu registrerade på Bolagsverket. Mot bakgrund av att emissionen 
nu är registrerad på bolagsverket så klassificeras nu dotterbolaget om till ett intressebolag då Smart-
koncernens andel understiger 50% i röstandel. Vår målsättning är att kvarvarande andel av intressebolaget 
ska avyttras genom en försäljning alternativt genom en sakutdelning till Bolagets aktieägare när 
förutsättningar för dessa alternativ är aktuella med tanke på rådande omständigheter kopplat till Corona-
krisen. 
 
Nytt avtal Neste Oyj Finland 
Bolaget har nyligen tecknat avtal med Neste Oyj Finland, Renewable Fuels gällande direktinköp av så 
kallade reduktionstickets. Bolaget hoppas på att fortsatt kunna stärka sin affär med Neste som motpart 
gällande förnybara bränslen och utvecklingen av dessa kommersiellt. 
 
 
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 6 maj 2020 kl. 17:10 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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