
 
 

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. 
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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SMART ENERGY INGÅR NYTT KREDITAVTAL PÅ 24 MKR FRÅN HUVUDÄGAREN 

 

 

Smart Energy Sweden Group AB har idag ingått avtal om en kredit på totalt 24 Mkr från 
bolagets största ägare Energifonden Sverige AB som ägs av VD Fredrik Johansson. Lånet 
kan liknas vid en checkräkningskredit.  

 

Krediten skall användas till ev. kommande förvärv samt finansiera den ökade försäljningen 
och tradingen av bränslen som binder mycket kapital då bolaget enligt branschpraxis 
erlägger hela betalningen i förskott vid köp av fartygslaster med bränslen. En fartygslast 
binder i snitt 40Mkr.  

 

Ränta löper med 3,5% på årsbasis.  

 

Ingen uppläggningsavgift har tagits ut på krediten.  

 

Ingen säkerhet utgår för krediten.  

 

Lånets löptid är tillsvidare med en månad i taget och Smart Energy kan när det vill amortera 
eller nyttja krediten eller delar av den. Ränta utgår endast på nyttjat belopp.  

 

Smart Energy vill inte belastas med onödiga räntekostnader och därav detta så är krediten 
utformad som en checkräkningskredit samt löper med kort löptid då Smart Energy 
ackumulerar positivt kassaflöde varje månad som också bygger upp kassan och därmed kan 
amortera bort denna kredit under våren med hjälp av egna likvida medel.  

 

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 10 Januari 2019 kl. 08:30 CET. 

 

 
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson     

 

Tel: 031-120056  

 

fredrik.johansson@sesab.net  
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