
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 januari 2017 – 31 december 2017 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

 
 
 
 
 

 
Styrelsen samt VD´n för Smart Energy Sweden Group AB(publ) 

har härmed nöjet att presentera andra delårsrapporten för 

perioden juli-december 2017 samt Bokslutskommunikén för 

perioden januari-december 2017. 
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SIFFROR I KORTHET 

• Omsättning: 554 Mkr 

• Kassa: 23 Mkr 

• Bruttoresultat: 57,3 Mkr 

• EBITDA: 12,4 Mkr 

• Eget kapital: 79 Mkr 

• Eget kapital per aktie: 0,13 kr 

• Koncernsoliditet: 27% 

•  
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VAD ERBJUDER SMART ENERGY? 
 

• Via tankstationer på svenska landsbygden 
erbjuda befolkningen en säker och stabil 
leverantör av bränslen. 

 
• Försäljning av bränslen i bulk till 

slutkunder (B2B) 
 

• Trading med bränslen som försäljs till 
återförsäljare 

 
• Vara med i skiftet från fossila till 

förnyelsebara bränslen 
 
 

SMART TANKSTATION 

Helt automatiserad, går att betala med alla 

kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot 

kontoret 24h, solceller driver lamporna, går att 

tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, 

rymmer 18–32 000 liter, helt dubbelmantlad för 

högsta säkerhet samt miljöskydd. Snabb, enkel o 

billig att etablera och flytta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smarts bränsledepå i Trelleborg för egen import 

och lagring av bränslen 

En av koncernens egna tankbilar redo för nya leveranser av bränslen 

Smart´s tankstation i Bor 
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PRODUKTER KUNDER 

• Privatpersoner (Smart tankstationer) 

• Återförsäljare 

• Jordbruk 

• Entreprenad 

• Bussbolag 

• Åkerier/Budfirmor 

• Kommuner 

• Åkericentraler 

• Villaägare/Värmeverk 

 

 

 

SMART DIESEL 

                            HVO 

SMART BENSIN 

SMART ELDNINGSOLJA 

SMARTDIESEL (XBEE) 
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VD har ordet 

Bäste aktieägare! 

 

Smart Energy koncernen kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2017! Sex nya Smartstationer blev etablerade 

och försäljningen ökar stadigt samtidigt som Smartkorten ökar i antal vilket är glädjande.  Glädjande är 

också att fjärde kvartalet blev det bästa i koncernens historia trots att det inte är i närheten av vad styrelsen 

och ledningen kan känna sig nöjda med! Bulkförsäljningen löper på enligt budget och utvecklingen att 

mindre kunder vill tanka med kort på en station istället för att förvara bränslet i egen tank fortsätter vilken 

Smart följer noga.  

 

Efter att Smart Energy åter är noterat på en svensk börslista så kan full fokus läggas på förvärv av fler 

bränslebolag samt etablering av nya Smartstationer. Koncernens finansiella ställning är mycket god och 

tillsammans med stöttning från huvudägaren Energifonden Sverige så har koncernen potential att utvecklas 

bra under kommande år. 

Genom att Smart kontrollerar hela kedjan från import till slutkund så börjar vi nu se frukterna av det hårda 

arbetet under sista 3 åren. Med starka varumärken, kunnig personal, stark finansiell ställning och en 

bränslemarknad i snabb förändring så kommer Smart att kunna ge stabila framtida vinster. Nu förbereder vi 

oss för snabbare takt i tillväxten och räknar med högre marginaler under 2018, bl.a. pga nya 

reduktionsplikten  som träder i kraft i juli vilket innebär mer fossilfri andel i bränslet.  

Med många IR aktiviteter inplanerade för 2018, ökad tillväxt med förbättrat resultat och fler PR satsningar 

så är det min tro och mitt personliga mål att koncernen kommer att utvecklas positivt under 2018.  

Som största aktieägare och  grundare av Smart Energy så ser jag fram emot  resten av 2018 med spänning 

och stor glädje! 

 

 

Vill också passa på att tacka för fortsatt förtroende.  

 

Fredrik Johansson 

VD
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PERIODENS SIFFROR I SAMMANDRAG 
 

 Koncern Moderbolag 

 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 

KSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Nettoomsättning 292 756 289 455 554 438 543 907 2 104 2 997 4 231 4 679 

Täckningsbidrag 1 27 499 31 963 57 279 57 749 2 087 3 510 4 214 5 192 

EBITDA 5 070 7 610 12 352 11 644 -970 1 229 -1 157 678 

Rörelseresultat -2 695 -279 -1 563 -2 006 -2 073 -722 -2 306 -1 379 

Resultat efter finansiella  -5 555 746 -7 180 -4 163 -2 112 -824 -2 519 -1 644 

Resultat -5 927 614 -7 499 -4 242 -2 112 -824 -2 519 -1 644 

Resultat/aktie -0,01 0,00 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 

Soliditet, % 27% 17% 27% 17% 96% 87% 96% 87% 

Likvida medel/aktie 0,04 0,05 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eget kapital/aktie 0,13 0,22 0,13 0,22 0,24 0,50 0,24 0,50 

Antal aktier, st 605 742 560 217 564 312 605 742 560 217 564 312 605 742 560 217 564 312 605 742 560 217 564 312 
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Smart’s tankstation i Eringsboda 
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KOMMENTARER TILL PERIODENS RESULTAT 
 
• Bruttoresultatet för perioden (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 27,5 Mkr (32,0 Mkr) 

vilket är en minskning med ca 14 % mot samma period föregående år pga. orsaker som 

omnämns här nedan. Motsvarande minskning för helåret 2017 är endast 0,8 %.  

 
• Resultatet har påverkats negativt pga. att sysselsättningsgraden för tankfartygen varit lägre 

än planerat under hela 2017 samt att båda fartygen genomförde sina planenliga varvsbesök 
i maj 2017. 

 
• Arbetet med att få Bolaget noterat har påverkat periodens resultat negativt och på helår 

uppgår resultatpåverkan till ca -0,5 Mkr. Men arbetet gav utdelning då Bolaget blev noterat 
på NGM Nordic MTF den 8 december 2017. 

 
• Under perioden har Smart Energy avyttrat två av oljekällorna, vilka var en kvarleva från att 

bolaget drev sin tidigare verksamhet under namnet Caucasus Oil. Dessvärre medförde 
avyttringen en bokföringsförlust på drygt 1 Mkr. Samtliga nu kvarvarande oljekällor är 
sedan tidigare nedskrivna till 0 kr. 

 

• Under perioden har en ny prissättningsmodell arbetats fram vilket resulterat i ökade marginaler 
avseende försäljningen av bränsle både via tankstationer och via bulkförsäljning. 
Prissättningsmodellen har på allvar slagit igenom under det fjärde kvartalet 2017. 

 
• Resultatet har under perioden påverkats negativt pga. goodwillavskrivningar, som ej är 

kassaflödespåverkande, med ca 1,17 Mkr (ca 2,33 Mkr på helår).  
 Avskrivningstakten på goodwill avseende förvärv av dotterbolag är satt till 10 år. 

 
• Under motsvarande period under 2016, så genomförde Pallas Group en omfinansiering, vilket ledde 

till att deras huvudbank gjorde en nedskrivning av fartygskrediterna på ca 4,9 Mkr. Detta 
resulterade i ett förbättrat resultat med 4,9 Mkr för 2016. 

 
• Koncernen har minskat sin fakturabelåning under perioden vilket medfört minskade finansiella 

kostnader. 

 
• Under januari-februari 2017 har bolaget genomfört en riktad emission på 25 Mkr till huvudägaren 

Energifonden Sverige AB(VD & ägare Fredrik Johansson). Samt en företrädesemission som tillförde 
bolagets ytterligare 13,8 Mkr före emissionskostnader, varav 10 Mkr av dessa tecknades av 
bolagets Energifonden Sverige AB via en kvittning av tidigare inlånat medel.  

 
• Det koncernmässiga egna kapitalet uppgår till ca 79,2 Mkr per bokslutsdatum. Moderbolagets egna 

kapital uppgår till 142,9 Mkr vid samma tidpunkt. Egna kapitalet per aktie uppgår till ca 13 öre på 
koncernnivå.   

 
• Under 2017 har sex st. nya smartstationer etablerats varav två st. under perioden. Tankstationerna 

har finansierats med egen likviditet.  
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KOMMENTARER TILL RESULTATET FÖR 

2017-10-01 – 2017-12-31 (Q4) 

 
• Periodens omsättning har ökat med ca 3,3 Mkr jämfört med föregående års period, vilket 

resulterade i ett täckningsbidrag 1 på ca 10,5 Mkr och EBITDA på ca 4,5 Mkr. 

 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till ca 1,2 Mkr (-2,0 Mkr) vilket är en ökning med 3,2 
Mkr. Vilket är hänförligt till den nya prissättningsmodellen som omnämns på sidan 8. 

  

• Fortsatt låg sysselsättning för fartygen pga rådande marknadsklimat. Detta har påverkat 
resultatet negativt med ca 1 Mkr. 

 
• Under motsvarande period under 2016, så genomförde Pallas Group en omfinansiering, vilket 

ledde till att deras huvudbank gjorde en nedskrivning av fartygskrediterna på ca 4,9 Mkr. Det 
resulterade i ett förbättrat resultat med 4,9 Mkr för 2016. * 

 
RESULTATRÄKNING Koncern 

KSEK 2017-10-01 2016-10-01 

 2017-12-31 2016-12-31 

Nettoomsättning inkl punktskatter 136 963 133 603 

 136 963 133 603 

Rörelsens kostnader   

Råvaror/handelsvaror -126 511 -119 705 

Täckningsbidrag 1 10 452 13 898 

Övriga externa kostnader -1 150 -6 188 

Personalkostnader -4 753 -4 757 

Periodens EBITDA 4 549 2 953 

Avskrivningar -2 814 -2 422 

Avskrivningar Goodwill -583 -697 

Nedskrivningar 0 -1844 

Rörelseresultat 1 152 -2 010 

Resultat från finansiella poster   

Finansiella intäkter * 147   5 220* 

Finansiella kostnader -1644 -2122 

Resultat före skatt -345 1 088 

Skatt på årets resultat -75 -159 

Periodens resultat -420 929 

Varav hänförligt till:   

Moderbolag -893 -1 264 

Minoritetsägare 473 2 193 
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                                     Invigning av nya Smart-stationen i Överlida. 
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   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
OCH EFTER PERIODEN 

 
• Sex nya Smartstationer har etablerats under 2017 på följande platser: Skillinge i Skåne, Ärla i 

Södermanland, Eringsboda i Blekinge, Påryd i Småland, Bollstabruk i Ångermanland samt 
Överlida, Västergötland. Ytterligare fem nya stationer har beställts och etablering av dessa 
beräknas ske under första halvan av 2018. 
 

• Den 8:e december 2017 har Bolaget noterats på NGM Nordic MTF.  

 
 

• Under januari-februari 2017 har bolaget genomfört en riktad emission på 25 Mkr till 
bolagets VD, Fredrik Johansson. Samt en företrädesemission som har tillfört bolaget 
ytterligare 13,8 Mkr före emissionskostnader, varav 10 Mkr av dessa tecknades av 
bolagets VD, Fredrik Johansson, via en kvittning av tidigare inlånat medel. 

 
• Bolaget har, som i ett led av sin strategi att långsamt byta ut koncernens försålda 

bränsle till att endast vara fossilfritt, tecknat avtal om att från en marknadsledande 
aktör inköpa det fossilfria bränslet HVO. 

 
• Omförhandling med Bolagets huvudbank har skett i september 2017, vilket innebar 

att koncernen fick en ökad likviditet med ca 11 Mkr. 
 

 
• Bolaget har i oktober 2017 tecknat ett nytt avtal med GEM Fund på totalt 300Mkr som 

innebär att GEM åtar sig att teckna sig för nya aktier genom riktade emissioner 
förutsatt att bolagets styrelse beslutar om det. Mer info om detta avtal finns i 
listningsmemorandumet inför aktiens upptagande till handel på NGM Nordic MTF.  
 

• Bolaget har utökat sin styrelse med Hans Schedin som ny ledamot. 
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SMARTA TANKSTATIONER 
Nu när de tolv första Smartstationerna är igång och med fem nya under etablering, och 

varumärket Smart blir mer och mer känt runtom i landet så har intresset ökat markant för 

att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta syns inte minst genom de ökade 

försäljningsvolymerna på Smart-stationerna och ökade tankningar med SMART-korten. 

Detta gör också att Smart har identifierat många nya strategiska samhällen där målet är att 

etablera en Smartstation under kommande år.  Målet kan komma att regleras uppåt i takt 

med att fler orter anmäler sitt intresse för att få en Smart station etablerad.  Smart har ett 

antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels bör det vara en viss 

befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, dels bör det finnas lokala 

företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen. Hänsyn tages också till ev. 

genomfartsleder.  

 
Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska 

landsbygden. Då de stora bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. 

Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för 

en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis finns det ca 5 000 lämpliga orter som är i 

behov av en Smart tankstation och att inneha 2% av marknaden är ett rimligt mål över en 

femårsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är fortsatt god och 

beräknas att vara god även under 2018. 
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Viktiga kommande datum: 
 

Årsredovisning 
 Publiceringsdatum för årsredovisningen beräknas till den 31 maj 2018. 

  
Årsstämma 

 
Preliminärt datum för årsstämman är satt till den 15 juni 2018. 

 
Styrelsen förslår att bolagets balanserade vinstmedel överförs i ny räkning. 

 

Kommande rapporttillfällen 
 

Delårsrapport 1, januari 2018 – juni 2018 kommer publiceras den 31 augusti 2018 
 

Delårsrapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.sesab.net. 
 

Bolaget har kalenderår som räkenskapsår med bokslutsdatum 31/12. 
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RESULTATRÄKNING( KSEK) Koncern Moderbolag 

 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Nettoomsättning inkl. punktskatter 292 756 289 455 554 438 543 907 2 104 2 997 4 231 4 679 

 292 756 289 455 554 438 543 907 2 104 2 997 4 231 4 679 

Rörelsens kostnader         

Råvaror/handelsvaror -265 257 -257 492 -497 159 -486 158 -17 513 -17 513 

Täckningsbidrag 1 27 499 31 963 57 279 57 749 2 087 3 510 4 214 5 192 

Övriga externa kostnader -12 535 -14 659 -25 428 -26 566 -850 -1 115 -1 588 -2 014 

Personalkostnader -9 894 -9 694 -19 499 -19 539 -2 207 -1 166 -3 783 -2 500 

Periodens EBITDA 5 070 7 610 12 352 11 644 -970 1 229 -1 157 678 

Avskrivningar -5 548 -4 781 -10 535 -9 457 -55 -107 -101 -213 

Avskrivningar Goodwill -1 169 -1 264 -2 332 -2 349 0 0 0 0 

Nedskrivningar -1 048 -1 844 -1 048 -1 844 -1 048 -1 844 -1 048 -1 844 

Rörelseresultat -2 695 -279 -1 563 -2 006 -2 073 -722 -2 306 -1 379 

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter 324 5 505 787 5 758 59 9 59 27 

Finansiella kostnader -3 184 -4 480 -6 404 -7 915 -98 -111 -272 -292 

Resultat före skatt -5 555 746 -7 180 -4 163 -2 112 -824 -2 519 -1 644 

Skatt på årets resultat -372 -132 -319 -79     

Periodens resultat -5 927 614 -7 499 -4 242 -2 112 -824 -2 519 -1 644 

Varav hänförligt till:                 

Moderbolag -7 030 -922 -10 115 -4 315 n/a n/a n/a n/a 

Minoritetsägare 1 103 1 536 2 616 73 n/a n/a n/a n/a 
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BALANSRÄKNING(KSEK) Koncern 
 

Moderbolag    

 2017-12-31 2016-12-31   
 

2017-12-31 2016-12-31 
 

  

Tillgångar      
  

   

Anläggningstillgångar     
 

  
   

Immateriella anläggningstillgångar 17 641 20 064   
 

0 0 
 

  

Materiella anläggningstillgångar 160 807 155 769   
 

85 1 306 
 

  

Finansiella anläggningstillgångar 16 206   
 

148 416 118 027 
 

  

Omsättningstillgångar     
 

  
   

Varulager 15 232 17 747   
 

  
   

Övriga omsättningstillgångar 72 834 75 257   
 

262 4 835 
 

  

Kassa och bank 22 986 11 325   
 

66 19 
 

  

Summa tillgångar 289 516 280 368   
 

148 829 124 187 
 

  

     
 

  
   

Eget kapital och skulder      
  

   

Eget kapital      
 

  
   

Summa eget kapital 79 237 48 691    
 

142 945 108 064 
 

  

Varav hänförligt till:      
 

    
 

  

Moderbolag 50 329 22 923   
 

n/a n/a 
 

  

Minoritetsägare 28 908 25 768    
 

n/a n/a 
 

  

     
 

  
   

Avsättningar     
 

     

Avsättningar för uppskjuten skatt 124 0   
 

0 0 
 

  

Långfristiga skulder     
 

  
   

Långfristiga skulder  88 262  106 351   
 

0 14 058 
 

  

     
 

  
   

Kortfristiga skulder     
 

  
   

Övriga kortfristiga skulder  121 893 125 326   
 

5 884 2 065 
 

  

Summa skulder 210 155 231 677   
 

5 884 4 802 
 

  

Summa eget kapital och skulder 289 516 280 368   
 

148 829 124 187 
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FÖRÄNDRING EGET 

KAPITAL(KSEK) Koncern Moderbolag 

 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående eget kapital 84 906 48 480 48 691 53 424 145 057 108 392 108 064 109 725 

Nyemission 0 0 37 400 -7 0 496 37 400 -7 

Förändring koncernstruktur 0 -892 0 -892 0 0 0 0 

Omräkningsdifferens 258 489 645 418 0 0 0 0 

Utdelning 0 0 0 -10 0 0 0 -10 

Periodens resultat -5 927 614 -7 499 -4 242 -2 112 -824 -2 519 -1 644 

Utgående eget kapital 79 237 48 691 79 237 48 691 142 945 108 064 142 945 108 064 

         

KASSAFLÖDESANALYS Koncern Moderbolag 

 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
         

Den löpande verksamheten 
   

 
   

 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 18 247 2 195 8 202 -2 474 7 029 -2 701 7 022 -2 457 

         
Investeringsverksamheten 

   
 

   
 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -3 108 -100 -13 347 2 846 -8 266 -8 824 -30 317 -8 824 

         
Finansieringsverksamheten 

   
 

   
 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -5 251 533 16 611 -2 966 – 11 543 23 342 11 040 
         

Periodens kassaflöde 9 888 2 628 11 466 -2 594 -1 237 18 47 -241 

Likvida medel vid periodens början 12 977 8 426 11 325 13 648 1 303 1 19 260 

Kursdifferens i likvida medel 121 271 195 271 – – 
 _ 

Likvida medel vid periodens slut 22 986 11 325 22 986 11 325 66 19 66 19 
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Vyn från Pallas Glory vid lossning av bränsle 

till Smarts bränsledepå i Trelleborg 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från 

senaste årsredovisningen. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Operativa risker 
Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, 
men innebär också betydande risker. Bolagets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och 

svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana 

företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt 
prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering 

av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. 

Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. 

 
Finansiella risker 
Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. 
Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument 

varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte 

kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte 
kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i 

marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer. 

 
Valutarisker 
Smart Energy försöker matcha kostnadernas valuta med intäkternas valuta så att de blir samma och på samma sätt matchas 
skulderna med tillgångarna så att valutaexponeringen minimeras. 

 

Intäkter från fartygen och olje- och gasverksamheten är till stor del i EUR och USD, medan övriga inkomster och kostnader 
för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att 

förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga. 

 

Kostnaderna för det importerade bränslet är i USD och för att fastställa inköpspriset i SEK så använder koncernen sig av 
terminssäkringar. Terminssäkringen genomförs vid varje inköp och löper i takt med kredittiden på leverantörsfakturorna. 

Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning. 

 
Osäkerhetsfaktorer 
Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, 
konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad 

personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda 

risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en 

investering i Bolagets aktie. 

 
Känslighetsanalys 
Huvuddelen av intäkterna kommer från den inhemska svenska bränslemarknaden och där finns riskfaktorer såsom den 
allmänna konjunkturen, skatter m.m. 

 

Koncernens framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som 

bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och 
oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets 

intjänandeförmåga.  
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