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Smart Energy mottar begäran om kallelse till extra bolagsstämma 
 
Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") mottog den 2020-04-29 en skriftlig begäran att kalla till 
en extra bolagsstämma via en minoritetsgrupp som uppgav att de representerade 10% eller mer av 
samtliga aktier i Bolaget. Styrelsen sammankallades och kunde då konstatera att begäran om en extra 
bolagsstämma inte kunde handläggas vidare då det saknades tillräckliga underlag för styrelsen att kunna 
verifiera aktieinnehav samt sammanställa antal aktier korrekt vilket även framfördes till deras ombud den 
2020-05-05. Bolaget fick sedan den 2020-05-11 en komplettering från minoritetsgruppens ombud med ett 
fullständigt underlag som gjorde att styrelsen idag den 2020-05-15 har kunnat starta en behandling av 
ärendet, men mot bakgrund av att kallelsen till ordinarie årsstämma den 2020-06-29 nu per dagens datum 
är publicerad i sin helhet (se tidigare pressmeddelande) och att samtliga beslutspunkter från 
minoritetsgruppen är inkluderade på dagordningen, så ser styrelsen inga behov av att handlägga 
ytterligare en kallelse till extra bolagsstämma. 
 
Folkhälsomyndigheten har via pressmeddelande den 2020-03-02 beslutat att höja risknivån för 
smittspridning i samband med det nya coronaviruset i Sverige (COVID-19), vilket i sin tur påverkar alla 
sammankomster som till exempel bolagsstämmor och därför har styrelsen i samråd med Bolagets juridiska 
ombud och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring riskspridning justerat den 
ordinarie kallelse så att samtliga beslutspunkter från minoritetsgruppen kan hanteras på den ordinarie 
årsstämman 2020-06-29. 
 
 
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 15 maj 2020 kl. 16:55 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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