
 
 
 
 

 
 

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen 
är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett 
marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För 
mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 
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Smart Energy Sweden Group AB (publ) har godkänts för notering på 
Nordic MTF 
 
Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Smart Energy Sweden Group AB (publ) för notering 
på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 8 december 2017. Smart Energy 
Sweden Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEGR MTF. 
 
Smart Energy Sweden Group AB är ett energibolag i Göteborg vars målsättning är att bli en ledande 
svensk bränsleleverantör genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. Bolaget är lokalt förankrat, 
och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och 
har hög lokal kännedom genom deras lokalkontor. 
 
Läs mer om Smart Energy Sweden Group AB på www.smartenergysweden.se.  
 
Styrelseordförande för Smart Energy Sweden Group AB är Karl-Erik Johansson. Verkställande direktör 
är Fredrik Johansson. 
 
”Vi är mycket glada och stolta över att Smart-aktien ska upptas till handel på NGM Nordic MTF. Detta 
kommer underlätta handeln för våra aktieägare och även synliggöra bolaget bättre vilket skapar 
mervärde för varumärket Smart Energy”, säger Fredrik Johansson, VD för Smart Energy Sweden  
Group AB. 
 
”Vi välkomnar Smart Energy Sweden Group AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveck-
ling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM. 
 
Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Göteborg Corporate Finance. 
 
Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till 
kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. 
Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av 
investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se  
Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se  
Fredrik Johansson, VD, Smart Energy Sweden Group AB (publ), e-post: 
fredrik.johansson@pallasgroup.se   
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