
Granskningstema 
 

Specificering av granskningstema, avseende perioden 2019-05-28 t.o.m. datum då stämman 
hålls: 

Om inget annat anges gäller nedanstående tema såväl för moderbolaget, koncernen samt för 
samtliga hel- eller delägda dotterbolag. Inkl. Pallas Group. 

• Om styrelsen eller annan ställföreträdare för bolaget företagit rättshandling eller någon 
annan åtgärd som varit ägnad att ge en otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägaren eller något 
annan nackdel för bolaget eller minoritetsägarna, enligt 8 kap. 41 § ABL. Avser samtliga 
styrelseledamöter som suttit i styrelsen under denna period. 

• Om majoritetsägarna genom sitt inflytande uppsåtligen medverkat till överträdelse av ABL, 
ÅRL, eller bolagsordningen – majoritetsmissbruk – och därigenom ger grund för att bolaget 
ska likvideras, 25 kap. 21 § ABL. Granskningen skall omfatta såväl föregående huvudägare, 
Energifonden Sverige AB, Capital Conquest AB, som nuvarande huvudägare, Colabitoil AB. 

• Om bolaget fullgjort sin informations- och rapporteringsskyldigheten gentemot Bolagsverket, 
Skatteverket, NGM-börsen eller andra myndigheter enligt gällande lagstiftning. 

• Om det förekommit jäv vid styrelsens beslutsfattande. I denna del ska granskningen avse alla 
styrelseledamöter, alla styrelsebeslut och styrelseprotokoll, styrelsens arbetsordning, alla 
anställnings- och konsultavtal samt alla övriga ekonomiska transaktioner som berör aktuella 
personer, 8 kap. 23 § ABL. 

• Särskilt fokus skall läggas på att undersöka om det förelåg jäv då Smart avtalade att köpa 
dotterbolag från Colabitoil AB, samtidigt som Colabitoil AB förvärvade Capital Conquest AB:s 
majoritetspost i Smart. 

• Om någon av styrelsens ledamöter, som genom sitt handlande uppsåtligen eller av 
oaktsamhet skadat bolaget eller minoritetsaktieägaren kan vara skadeståndsskyldig, 29 kap. 
1 § ABL. 

• Om det förekommit otillåtna värdeöverföringar till majoritetsaktieägaren, 8 kap. 41 § ABL 
• Om det förekommit otillåtna och förbjudna lån, olovlig vinstutdelning samt lån eller andra 

rättshandlingar som strider mot förvärvslåneförbudet 21 kap   1-12 § ABL. Denna granskning 
skall avse såväl Capital Conquests köpa av aktie i Smart, som transaktionerna då Colabitoil 
köpte majoritetsposten av Capital Conquest AB. 

• Om Colabitoil har övertagit Capital Conquest AB:s förbjudna lån, och därmed brutit mot 
förvärvslåneförbudet i 21 kap   1-12 § ABL i samband med att Colabitoil förvärvade 
majoritetsposten i Smart från Capital Conquest AB. 

• Om styrelse eller VD har överskridit sin befogenhet enligt 8 kap 42§ ABL. 
• Undersöka huruvida det har förekommit några seriösa förhandlingar om att köpa andra 

bolag under perioden granskningen avser, som påståtts i otaliga PM från Smarts. 
• Undersöka huruvida obehöriga personer har haft tillgång till Smarts bankkonton och gjort 

överföringar därifrån, och om styrelsen eller VD haft kännedom om detta utan att reagera? 
• Verifiera att samtliga PM från Smart under granskningsperioden har varit korrekta, eller om 

Smarts ledning har gett information till minoritetsägarna som styrelsen och/eller VD:n vid 
tillfället känt till varit felaktig? 

• Dokumentera den totala fordran som Smart har på Capital Conquest AB. 



• Dokumentera samtliga transaktioner mellan Smart, och dess dotterbolag, och Capital 
Conquest AB. Och om dessa har skett till marknadsmässiga villkor? Eller om VD, styrelse eller 
annan person har gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman, enligt Brottsbalken 10 kap.  

• I övrigt sammanställa samtliga underlag som krävs för att fastställa Balans- och 
resultaträkning för 2019. Dvs. det som saknades för att revisorn skulle kunna fastställa BR 
och RR. 

• Granska om förvärvet av dotterbolag från Colabitoil AB har skett till marknadsmässiga 
villkor? Eller om värderingen var ett led i otillåten förmögenhetsöverföring till huvudägaren, 
och då ett brott mot 8 kap. 41 § ABL och/eller 21 kap   1-12 § ABL. 

• Granska om värderingen av Colabitoils dotterbolag påverkade värderingen av Capital 
Conquests aktier i Smart? Fanns det något samband med att Smart förvärvade Colabitoil:s 
dotterbolag till ett pris som var långt över värdet på hela Colabitoil, samtidigt som Colabitoil 
förvärvade Capital Conquest AB:s Smart aktier till ett pris som var 5 ggr högre än aktuellt 
marknadspris? 

• Granska om samtliga nyemissioner under perioden har varit i enlighet med ABL? Eller om 
någon av dem varit i strid med ABL 16 kap, eller i övrigt stridit mot ABL? 

• Granska om styrelsen godkänt utlåning av totalt 85,5 MSEK till Capital Conquest? Och om 
denna utlåning varit till nytta för samtliga aktieägare, eller varit i strid med 8 kap. 41 § ABL? 

• Granska om beslutade nyemissioner och utgivande av vederlagsfria teckningsoptioner i 
dotterbolaget Smart Energy Sweden AB har gjorts i enlighet med ABL? Eller om det varit i 
strid med 8 kap. 41 § ABL, eller annan paragraf i ABL eller Brottsbalken? 

• Granska om avgångsvederlaget till Fredrik Johansson daterat 2019-07-19 var korrekt 
hanterat skattemässigt? Och om Jespers undertecknande av detta avtal var till gagn för 
Bolaget, eller om han uppsåtligt skadat bolaget och därmed är skadeståndsskyldig enligt ABL 
29 kap 1§. Samt om Jesper Starander även gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman enligt 
Brottsbalken 10 kap? 

 

Granskningstemat kan komma att kompletteras fram till stämman.  

 

 


