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Smart Energy slutför omstrukturering av dotterbolag  
 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag genomfört en del interna förändringar kopplat 
till Bolagets omfattande omstruktureringsprogram inför nya verksamhetsåret 2020. Bolaget kommer från 
den 1/1 – 2020 endast att ha två rörelsedrivande koncernbolag som hanterar koncernens försäljning 
framöver och detta görs i syfte att både förenkla och effektivisera administrationen samt för att kunna 
återspegla en tydligare och enklare koncern- och bolagsstruktur till både kunder, leverantörer och 
investerare. Koncernbolagen Sollebrunns Oljeservice AB och Smart Energy Sweden Fuels AB kommer 
därmed från den 1/1–2020 att överta all försäljning i koncernen och driva samt förvalta de övriga 
rörelsedrivande koncernbolagens varumärken. 
 
Sollebrunns Oljeservice Aktiebolag kommer även inom kort att namnändras till Smart Energy Försäljning 
AB och styrelsen kommer också att kompletteras i form av Glenn Renhult som ny styrelseordförande i 
dotterbolaget. Koncernledningen har även beslutat att avveckla varumärket (”Mattssons”) som idag 
hanteras av dotterbolaget Mattssons Oljor i Kungsbacka AB som ett led i omstruktureringsprogrammet och 
detta kommer att minska de administrativa kostnaderna med ca 0,5 Mkr per år. Mattssons befintliga 
kundstock och bolagets bränslestationer kommer i detta att övergå till Smart Energy Försäljning AB och 
stationerna kommer även under första kvartalet att byta namn till Smart. 
 
En del av de övriga koncernbolagen kommer under 2020 att fusioneras med Smart Energy Försäljning AB 
och resterande koncernbolag kommer att genomgå en likvidationsprocess som kommer hanteras av 
Bolagets jurist under första halvåret 2020. 
 
Vi beräknar att ovanstående ändringar kommer att påverka koncernen positivt med ca 1,5 – 2,0 Mkr per år 
i totalt minskade administrativa kostnader, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy 
Sweden Group AB (publ). 
 
December löper i övrigt på planenligt för Bolagets verksamhet och Smart Energy vill passa på att önska alla 
kunder, leverantörer, medarbetare och sist men inte minst alla investerare som på olika sätt engagerar sig i 
bolaget och dess framtid och utveckling en riktigt god jul och ett gott nytt 2020. Vi ser fram emot ett nytt 
spännande decennium i bränsle- och energibranschen. 
 
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 23 december 2019 kl. 14:00 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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