
 
 

Smart Energy Sweden Group AB (publ) 
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på 
försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Smart 
Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 
miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och 
aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.  
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FÖRTYDLIGANDE KRING BLOCKFÖRSÄLJNING AV AKTIER FRÅN HUVUDÄGAREN. 

 

Smart Energy´s huvudägare Energifonden Sverige AB som innehas av VD Fredrik Johansson 
avyttrade utanför marknaden 87 M. aktier i Smart Energy Sweden Group AB den 31e oktober 2018. 

 

Köpare av aktieposten var GEM Fund som har uttryckt stor tilltro till bolaget efter den kvartalsrapport 
som publicerades 31e oktober och därmed uttryckt sitt önskemål om att utöka sitt ägande i bolaget. 

 

Dessa aktier innefattas ej av det lock-up avtal som Energifonden Sverige AB och Fredrik Johansson 
ingick när Smart Energy noterades på NGM 2017. 

 

Undertecknad vill förtydliga att denna aktieförsäljning inte har något samband med det 
finansieringsavtal som Smart Energy har med GEM Fund. Denna aktieförsäljning är en helt separat 
transaktion och styrelsen har inte för avsikt att nyttja GEM avtalet.  

 

Energifonden äger fortsatt 262.915.712 aktier i Smart Energy efter denna aktieförsäljning. 

 

Styrelsen i Smart Energy vill undvika att emittera nya aktier så långt som är möjligt då man inte vill 
späda ut aktieägarna.  

Samtidigt har Smart Energy en stor tillväxtplan och när fler förvärv av bränslebolag förhoppningsvis 
kommer att genomföras så vill största ägaren Energifonden Sverige AB kunna stötta Smart Energy 
med snabba likvida medel genom kortfristiga eller långfristiga lån. Detta för att kunna agera snabbt 
och utan att späda ut aktieägarna i onödan. Det är därför av hög prioritet att Energifonden Sverige AB 
har tillgång till god likviditet.  

 

Vill också passa på att förmedla att jag och styrelsen i Energifonden Sverige AB tror starkt på Smart 
Energy och är långsiktig i sitt ägande samtidigt som jag känner mig stolt över att en fond som GEM 
också tror starkt på bolaget genom att förvärva en så pass stor aktiepost. ”Citat Fredrik Johansson” 

 

 

 
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson     

 

Tel: 031-120056  

 

fredrik.johansson@sesab.net  
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