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Fiskebäck 2019-03-21    Kl. 1430 CET 

 
 Pressmeddelande 
 

Förberedelse inför ytterligare expansion samt 
lägesuppdatering av verksamheten. 

 

Sammanfattande inledning 

Även om den befintliga verksamheten har god intjäning och enligt prognos även framöver, har 
styrelsen beslutat att växa ytterligare genom förvärv av bolag/projekt inom transport och lagring av 
bränslen, som redan är en väsentlig del av koncernen. Ledningen har analyserat de bränslebolag som 
man velat förvärva, men kommit fram till att de begärda köpeskillingarna är alltför höga i nuläget vilket 
inte skulle gagna bolaget och aktieägarna om Smart förvärvade dessa bränslebolag. Ledningen har 
istället funnit att det nu finns stora möjligheter inom energisegmentet lagring och transport av bränslen 
som är ett av koncernens affärsområden. Därmed reviderar styrelsen sitt förslag till aktieutdelning på 
kommande årsstämma och drar tillbaka det beslutet och väljer istället att satsa på stark och snabb 
tillväxt genom ytterligare förvärv. Styrelsen gör bedömningen att det skapar bättre aktieägarvärde 
genom detta istället för att dela ut pengar vid kommande årsstämma som styrelsen föreslog tidigare.  

 

Kort uppdatering av verksamheten 

 

Smartstationer 

Årets första station har etablerats i orten Tving i Blekinge (se nedan foto) och nästkommande 
etableringar är i orterna Hammenhög och Näsviken.  

 

 

 

Organisation 

Personalen i Smart har p.g.a. fortsatt tillväxt utökats med ytterligare två stycken varav en kommer att 
enbart arbeta med kundtjänst för Smartstationerna samt dess nyetableringar, och den andra kommer 
enbart arbeta med Marknadsföring/PR och IR frågor för koncernens alla bolag.  

 

I dotterbolaget SOSAB har personalen utökats med ytterligare två personer varav en tankbilschaufför 
och en logistikchef/lastplanerare.  
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Bulkverksamheten 

 

Nu förbereder dotterbolagen sig för kommande vårbruk då jordbrukssektorn är en stor kundkategori 
med högt tryck på bränsleleveranserna. Glädjande också att SOSAB har tecknat leveransavtal av 
bränsle, i konkurrens med andra bränslebolag, med Dafgårds samt Trelleborgs Hamn för att nämna 
några.  

 

Kort uppdatering av koncernens finansiella status 

 

Omsättningen nådde 211 MSEK för perioden januari-februari 2019 med ett EBITDA-resultat på ca 11 
MSEK vilket är i linje med budget trots att det är årets svagaste månader när det gäller försäljning av 
bränslen. Kassabehållningen var 55 MSEK den siste februari. Krediten från Energifonden Sverige AB 
på 24 Mkr (Fredrik Johansson) är fortfarande outnyttjad.  

 

Beslut om strategi framåt  

 

Koncernen består idag av tre verksamhetsområden, bensinstationer, bulkförsäljning av bränslen, samt 
import, transport och lagring av bränslen. Bolaget avser nu att växa och förvärva verksamhet inom 
transport /lagring av bränslen för att skapa bästa möjliga avkastning för aktieägarna på lång sikt och 
har under sista veckan funnit intressanta affärsmöjligheter. Dock vill ledningen betona att bolaget inte 
har ingått något konkret avtal eller avsiktsförklaring utan endast är i diskussionsfas kring dessa nya 
affärsmöjligheter.  

Köpeskillingar det rör sig om är mellan 60-100 MSEK. Ledningen ser att Smart bör kunna agera 
snabbt i konkurrens med andra aktörer och bör därför inneha en förvärvskassa på ca 80 MSEK. 
Ledningen och styrelsen arbetar nu med att finna billig och snabb finansiering på ca 11-15 MSEK. 
Bl.a. är koncernens tankstationer ej belånade förutom några få som står som säkerhet för en 
bankgaranti som Smart har lämnat till en leverantör. Ledningen ser nu på möjligheten att bl.a. 
omförhandla och omfinansiera samtliga tankstationer som är värda ca 30-40 Mkr i anskaffningsvärde 
+ lager. Därtill så arbetar ledningen med alternativa finansieringslösningar.   

Styrelsen vill betona att de EJ har för avsikt att nyttja GEM avtalet, detta för att undvika 
utspädning för aktieägarna.  

 

Tillsammans med befintlig kassa och krediten på 24 MSEK från Energifonden så finner styrelsen det 
rimligt att kunna besitta en förvärvskassa på ca 80 MSEK inom kort.  

 

Befintlig kassa som ej används till daglig drift:  45    

Lån från Energifonden Sverige:                           24     

Ytterligare Lånefinansiering:                         11-15 

  

SUMMA FÖRVÄRVSKASSA:    80-84 MSEK 

 

Ytterligare information kommer kommuniceras löpande när det sker något av väsentlig karaktär 
angående förvärv eller tillhörande finansiering mm.  

 

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 21 mars 2019 kl. 1430  CET. 

 
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson              Tel: 031-120056  

 

fredrik.johansson@sesab.net  
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