
 
 

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. 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 etablera 100 nya 
tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett 
antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare, aktien är listad på AktieTorget under kortnamnet 
SMART.  
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Redogörelse för koncernens shippingverksamhet 
 

Smart Energys nya dotterbolag Pallas Group AB offentliggjorde den 151130 sin kvartalsrapport 
för perioden juli - september 2015 och nedan kan du läsa en kortsammanfattning av rapporten.  
  

Rapporten i korthet 
Omsättning för perioden uppgick till 7,4 Mkr . 
EBITDA för perioden uppgick till 2,3 Mkr, vilket motsvarar en bruttomarginal på 31 % 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,8 Mkr.  
Kassan var 3,6 Mkr. Resultatet beror till största del på att MT Pallas genomfört sin planerade 
torrdockning vilket belastat resultatet negativt.  

 
Verksamheten i korthet  
Pallas Group AB(publ) är ett dotterbolag till Smart Energy Sweden Group AB. Pallas har sitt säte i 
Göteborg och är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Bolaget bedriver sin verksamhet under 
namnet Pallas Shipping och bolaget inriktar sig på nischade avancerade bunkringsfartyg. Bolaget 
sysselsätter idag cirka 40 personer inkl. landpersonal. Mer information om koncernen finner man 
på bolagets hemsida www.pallasgroup.se Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. 
Antalet aktieägare var 30 september cirka 1100 st. Smart Energy äger i nuläget  18% av kapitalet 
samt 50,1% av rösterna i Pallas Group.  

 
Bolaget har på sin årsstämma den 3 december och Smart Energy har föreslagit att bolaget ska anta 
ett nytt firma namn i form av Smart Tankers AB samt föreslå att stämman väljer en ny styrelse som 
representerar Smart Energy.    
 
Målsättning är att dotterbolaget ska hantera koncernens framtida bränsletransporter vilket 
kommer göra koncernen till ett helt självförsörjande bränslebolag med egna tankbåtar, 
importdepåer, tankbilar, tankstationer och en egen försäljningsorganisation.     
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