Pressmeddelande 2015-12-29

FLAGGNINGSMEDDELANDE
Edshultshall Holding AB har den 23e december minskat sitt innehav i Smart Energy Sweden
Group AB(publ) med totalt 23,000,000 aktier. Försäljningen har skett utanför marknaden till
en grupp olika investerare med en viss rabatt mot december månads genomsnittliga
handelskurs.
Edshultshall Holding AB ser långsiktigt på sitt aktieinnehav i Smart Energy men vill med
denna blockförsäljning av aktier se till så att det finns flera kapitalstarka ägare i bolaget för
att säkerställa att den stora tillväxtplan och det kapital som krävs för Smart verkligen
kommer att kunna verkställas. Samtidigt har det riktats kritik mot att blivande VD Fredrik
Johansson sitter på för stor ägarandel i Smart och detta har diskuterats i styrelsen vilket
resulterat i att Edshultshall nu genomförde denna blockförsäljning av aktier för att minska
sin ägarandel till mer acceptabel nivå.
Dels så kostar tillväxt mycket pengar och dels så skall ytterligare 94 st Smart stationer
etableras och då känns det mycket bra att Smart koncernen har ekonomiskt starka ägare
såsom Edshultshall m.fl. Dessa tillsammans med alla mindre aktieägare kan stötta bolaget
och på så sätt kunna minska med GEM emissioner. Edshultshall kommer själv ingå ibland
de storägare som kommer att stötta Smart ekonomiskt med ägartillskott, långa och
kortfristiga lån eller liknande för att se till så att tillväxtmålen kommer uppnås.
Aktieförsäljningen motsvarar ca 10% av det totala antalet aktierna i Smart och Edshultshall
innehar efter detta 21,710,312 aktier( inklusive de aktier som kommer att emitteras i
januari 2016) och som skall till Edshultshall som återbetalning av aktielån till GEM som
skedde tidigare under hösten 2015. För mer info se PM daterat 2015-11-19. Edshultshall
Holding AB kommer efter detta att inneha 10% av bolagets aktier. Ingen av köparna
passerar flaggningsgräns.
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Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på
försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för
bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya
tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett
antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 5500 aktieägare, aktien är listad på AktieTorget under kortnamnet
SMART.
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