
 
 
Fiskebäck 2020-04-07     Kl. 22.00 CET 
 
VD-brev påsken 2020 
 
I egenskap som koncernchef för Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") vill jag härmed enligt 
nedan lämna en lägesuppdatering för Bolaget samt framställa en redogörelse kring koncernens finansiella 
ställning och även kommentera avnoteringsprocessen som är påbörjad av Bolaget. 
 
Försäljning och täckningsbidrag under perioden jan-feb 2020 
Vår försäljning i koncernen avseende januari och februari uppgick sammantaget till 178,5 Mkr och hade ett 
täckningsbidrag på 11,6 Mkr vilket jag är mycket nöjd med. Försäljningen under denna period har historiskt 
sett varit svag och i beaktande av årets milda vinter så är försäljningsresultatet klart godkänt. 
Våren kom i gengäld tidigt i år och de positiva ur detta är att försäljningen i mars månad ökat i alla de 
rörelsedrivande dotterbolagen jämfört med föregående år vilket signalerar en fortsatt stark tilltro till goda 
resultat under 2020. 
 
Förändrade oljepriser 
Under perioden har oljehandeln varit väldigt volatil på världsmarknaden med kraftigt fallande priser, men 
då vi i vår affärsmodell har fördelen att löpande justera vår prisbild med bibehållen marginal så har dessa 
svängningar inte haft någon större påverkan på Bolaget finansiellt. Bolaget valutasäkrar även sin handel i 
dollar varje månad vilket garanterar ett ännu mera fördelaktigt inköpspris och därigenom täckningsbidrag. 
 
Smart-stationer 
Under januari - februari hade vi driftstopp på tre stationer på grund av den uppkomna dieselbristen under 
julhelgen i Sverige och detta resulterade i att stationerna var avstängda under en kortare period, men vi 
kan nu konstatera att detta inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens försäljning eller 
rörelseresultat i övrigt. 
 
Nytt tillstånd i Trelleborg  
Bolaget har nu erhållit ett nytt miljötillstånd för depå- och terminalanläggningen i Trelleborg vilket gör att 
vi kan öka vår utleverans på årlig basis av bränsle till totalt 200,000 ton från tidigare nivå på 50,000 ton 
vilket väsentligt kommer att underlätta Bolagets tillväxt under de kommande åren. I samband med detta 
har Bolaget även investerat ca 2,5 MSEK i en teknikuppgradering av terminalen för att kunna hantera upp 
till 500,000 ton i ett längre strategiskt perspektiv. Vi kommer nu med vårt nya tillstånd och genomförd 
teknikuppgradering kunna utöka vårt erbjudande med möjlighet för kunder och leverantörer att hämta 
bränsle direkt från Trelleborg i betydligt större volym och kvantiteter (till exempel bränsleförsäljning till 
kunder med fartyg)  vilket på sikt kommer att öka koncernens försäljning positivt. 
 
Smart Energy finansiella placeringar 
Koncernen har under perioden haft ränteintäkter på totalt 0,5 Mkr genom sina olika finansiella placeringar 
och förvaltningsavtal som Bolaget har tecknat. Samma period hade även Bolaget finansiella utgifter  
om totalt 0,7 Mkr vilket innebär att koncernen har minskat dessa utgifter med ca 71%, en klar förbättring 
mot föregående år vilket är resultatet av en aktiv förvaltning.  
 
Ingen föreslagen utdelning för verksamhetsår 2019  
Som jag tidigare kommunicerat via PM 2020-04-06 så har styrelsen i linje med Finansinspektionens och 
ESMAs rekommendationer om informationsgivning och på inrådan av koncernens revisorer beslutat per 
den 5 april 2020 att inte föreslå årsstämman någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2019. 



 
Pågående avnoteringsprocess 
Bolaget har tidigare tillskrivit Aktiemarknadsnämnden där vi förklarat Bolagets situation och i detta så 
inväntar vi deras yttrande i ärendet innan vi återkommer med besked till marknaden rörande 
avnoteringsfrågan. Bolaget står dock fast i sin tidigare bedömning att det är mer gynnsamt för samtliga 
aktieägare att Bolaget fortsatt verkar i en onoterad miljö där fokus kommer att ligga på att stärka 
koncernens försäljning och resultat.  
 
Corona-krisen 
Vi ser idag ingen större negativ inverkan finansiellt för koncernen kopplat till Corona-krisen, men vidtar 
rekommenderade och nödvändiga försiktighetsåtgärder då vi ser en generell påverkan av den ekonomiska 
utvecklingen i samhället i stort som är negativt. Har dessa åtgärder en väsentlig påverkan för Bolaget 
kommer vi snarast att kommunicera detta till marknaden. 
 
Årsstämma  
Mot bakgrund av Corona-krisens betydande påverkan på sociala sammankomster och rekommendationer 
från statliga myndigheter så har Bolaget beslutat att senarelägga årsstämman till måndagen den 29:e juni 
2020 och en fullständig kallelse till denna kommer att publiceras under slutet av maj 2020. 
 
 
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 7 april 2020 kl. 22:00 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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