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Zazz Energy of Sweden AB (publ) anmäler 
misstänkt bokföringsbrott

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") har mottagit 
en underrättelse från Bolagets revisor (”Allians”) om misstänkt brott i enlighet med 9 kap. 43 § 
aktiebolagslagen.

Underrättelsen gäller misstanke om bokföringsbrott avseende vissa poster i balansräkningen, 
materiella och immateriella, som är hänförda till förvärvet i december 2021 av bolaget som äger en 
produktionsanläggning i Amfilocha. Bolaget har tidigare kommunicerat att 
produktionsanläggningen är pausad. Dessa poster och misstanken om bokföringsbrott hänför sig 
till perioden december 2021 och våren 2022. Bolaget har utöver utredningen som Allians 
genomfört, initierat en egen granskning av förevarande transaktioner.

Med anledning av underrättelsen från Bolagets revisor har Bolaget, i enlighet med 9 kap. 44 § 
aktiebolagslagen, idag valt att lämna in en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten.

Styrelsens nuvarande ledamöter, vilka valdes vid årsstämman den 24 maj 2022, välkomnar att en 
utredning görs av Ekobrottsmyndigheten. Bolagets egen utredning är alltjämt pågående och 
kommer att löpa parallellt med en eventuell utredning av Ekobrottsmyndigheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06

Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 537 98 40

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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Denna information är sådan information som Zazz Energy of Sweden är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-15 15:06 CET.
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