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Smart Energy expanderar och uppgraderar sin Oljeanläggning i Trelleborgs Hamn  
 
Som Smart Energy tidigare kommunicerat via PM 2019-10-03 håller bolaget på med att effektivera sin 
oljeanläggning och terminal i Trelleborgs Hamn i syfte att både förbättra och förenkla sin logistikhantering 
och därtill möjliggöra hantering av större volymer inför 2020 och framåt. Bolaget har i samband med detta 
nu beslutat att uppgradera anläggningen med ett nytt bränslesystem som bland annat ger fördelar som att 
kunna driva anläggningen dygnet runt utan att få ökade personalkostnader.  
 
Det nya inline-systemet gör det möjligt för bolaget att fortsättningsvis implementera automatiska 
blandningar av de bränsleprodukter som idag hanteras helt manuellt av bolagets personal på 
anläggningen. Detta är en nödvändig investering att ta och ett naturligt steg i bolagets utveckling då 
importvolymerna växer varje månad och bolaget avser även i samband med denna uppgradering att utöka 
flödeskapaciteten för att kunna hantera cirka 4 gånger mer bränsle på årsbasis än vad som tidigare varit 
möjligt. Investeringskostnaden uppgår till cirka 0,5 - 1.0 Mkr och det nya systemet beräknas vara i full drift 
redan under slutet av Q1 – 2020, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group 
AB (publ). 
 
I samband med vår uppgradering av anläggningen så kommer vi även att frigöra utrymme i de befintliga 
cisternerna vilket gör det möjligt för bolaget att kunna ingå i viktiga strategiska samarbeten med både 
befintliga branschkollegor och leverantörer som är i behov av lagerhållning och terminal i Trelleborgs 
Hamn, tillägger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ). 
 
 
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 18 december 2019 kl. 15:45 CET. 
 
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056. 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ) 
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både 
återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och 
många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre 
tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under 
kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ). 
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