
© SIMRIS ALG AB • ALGAE FARMED, GROWN AND HARVESTED IN SWEDEN
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRISALG.SE • WWW.SIMRISALG.SE
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN

DELÅRSRAPPORT
JANUARI–MARS 2016



SIMRIS • DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2016   |   2

JANUARI–MARS 2016 

PERIODEN I KORTHET

VIKTIGA HÄNDELSER 

• Försäljningen ökade till 119 tkr (21). Detta innebär att 
försäljningen ökade med drygt 60 procent jämfört med 
föregående kvartal (okt–dec 2015) 

• Årsstämman 16 mars beslutade om nyemission på cirka 
50 mkr och att ansöka om notering på Nasdaq First 
North. Ett optionsprogram antogs till bolagets anställda 

• Fortsatta investeringar gjordes i utbyggnaden av 
produktions anläggningen i Hammenhög till full  
industriell skala 

• Fem nya återförsäljare i Sverige tillkom under rapport-
perioden, bland annat NK Saluhall och Apoteksgruppen 

• Inledning av internationell exportsatsning på utvalda 
marknader med stor tillväxt för omega-3 och stark 
efterfrågan på alternativ till fisk olja och produkter inom 
premiumsegmentet (bl.a. Sydkorea, USA och Australien) 

• Simris Alg utsett till ”Årets PR-rookie” på Matprat 2016. 
Fredrika Gullfot utsedd till en av Sveriges mäktigaste 
entreprenörer av Veckans Affärer

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Övertecknad nyemission om 50,3 mkr för att finansiera 
marknadsförings- och försäljningsinsatser, framtida 
utbyggnad av produktionskapacitet och rörelsekapital 

• Likvida medel uppgår per den 17 maj till 60 123 tkr 

• Notering av Simris Algs aktie på Nasdaq First North  
den 22 april 

• Driftsättning och första skörd i ny modul,  
industriell skala 

• Nytt kontor och showroom i Stockholm 

• Anna Ternéus tar över som ekonomichef i bolagets  
ledningsgrupp efter CFO Patrik Norberg 

Belopp i tkr
jan–mars 

2016 
jan–mars

2015
helår
2015

Nettoomsättning 119 21 283

Rörelseresultat –4 586 –2 725 –11 577

Resultat före skatt –4 799 –2 742 –11 807

Likvida medel vid periodens slut 19 566 11 488 25 665

OM SIMRIS ALG AB (PUBL) 
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade 
alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell 
algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna 
varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen 
ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie 
handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser 
är Västra Hamnen Corporate Finance.
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VD HAR ORDET

MILSTOLPAR INFÖR STORSKALIG 
FÖRSÄLJNINGSSTART

När jag skriver dessa ord har vi just lagt flera av våra 
största milstolpar någonsin bakom oss, och även skrivit 
ett litet stycke industrihistoria. Bara några veckor efter 
rapportperiodens utgång skördade vi de första algerna 
från den anläggning som nu byggts ut till full industriell 
skala. Sverige har därmed fått sin första riktigt storska-
liga växthusodling av alger, en unik anläggning i interna-
tionell spjutspetsklass.

Strax innan detta upptogs handeln i Simris Algs aktie på 
Nasdaq First North, efter en övertecknad nyemission om 
drygt 50 miljoner kronor. Kapitaltillskottet ska användas till 
våra förestående försäljningsinsatser samt framtida inves-
teringar i produktionskapacitet, och med den starka kassan 
kan vi nu helt och hållet fokusera på att skapa tillväxt och 
lönsamhet i bolaget. Vi har glädjande nog också fått över 
3000 nya aktieägare, som jag vill passa på att än en gång 
hälsa varmt välkomna.

Den aktuella rapportperioden januari-mars präglades av 
förberedelserna inför noteringen samt det stora utbygg-
nadsprojektet som nu går mot sitt slut. Samtidigt passade 
vi på att smyga igång förberedelserna för vår exportsats-
ning, inför den mer storskaliga försäljningsstarten som 
planeras till hösten. Vi är enormt peppade av den respons 
vi får, och ser otåligt fram emot de första produkterna från 
den utbyggda anläggningen, så vi kan börja sälja på riktigt. 
Våra första beställningar från Japan och Sydkorea visar att 
människor över hela världen börjar få upp ögonen för Simris 
Alg, och det är en mäktig känsla att stå inför en global 
mångmiljardmarknad med vår unika omega-3.

Det är också roligt att se våra nya aktieägare diskutera 
överfiskningens förödande konsekvenser och de enorma 
affärsmöjligheter som öppnar sig i och med övergången 

till bättre, säkrare och miljömässigt mer hållbara produkter. 
Allt fler börjar förstå vad som är på gång. Vi fortsätter vårt 
arbete som pionjärer i denna framtidsbransch, och stödet 
från våra delägare och supporters betyder enormt mycket 
för oss.

Sist men inte minst är jag enormt stolt över det fantastiska 
arbete som hela teamet lagt ner under perioden. Det är  
stora och tunga projekt vi nu rott i land, och vi har än en 
gång visat att vi levererar enligt plan. Efterfrågan på ome-
ga-3 fortsätter öka starkt i och med växande hälsointresse 
över hela världen och ökande välstånd i tillväxtekonomier. 
Med anläggningen på plats är det i år som vi kan börja 
göra avtryck på riktigt. Vårt motto för 2016 är därför KBK – 
kör bara kör. Heja #teamsimris!

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB
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VD Fredrika Gullfot ringer i börsklockan i samband med noteringen av Simris Algs 
aktie på Nasdaq First North den 22 april. (Foto: Nasdaq)
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OM SIMRIS ALG
MARKNAD*
Omega-3-fetter är en grupp essentiella fettsyror som är 
nödvändiga att vi får i oss med kosten. Särskilt de marina 
omega-3-fetterna dokosahexaensyra (DHA) och eikosa-
pentaensyra (EPA) har stor betydelse för bland annat hjärt- 
och kärlhälsa, syn och hjärnfunktion.
 Omega-3 EPA & DHA används i främst kosttillskott, 
livsmedel och drycker, modersmjölkersättning, läkeme-
del och klinisk nutrition. Det är en global marknad i stark 
tillväxt. Värdet på ingrediensmarknaden för omega-3 EPA 
& DHA uppgick 2014 till 1,8 miljarder USD, motsvarande ett 
produktvärde av 30,8 miljarder USD i konsumentledet. Till år 
2020 bedöms den öka till hela 2,7 miljarder USD, motsva-
rande 44,9 miljarder USD i konsumentledet.
  Den konventionella råvaran till omega-3 EPA & DHA är 
fiskolja, med drygt 96 procent av volymen. Fiskolja är dock 
en begränsad resurs, som bidrar till utfiskning och dess-
utom innehåller miljögifter såsom PCB, tungmetaller och 
dioxiner. Den omega-3 som finns i fiskolja kommer i själva 
verket från alger som fisken får i sig via sin föda. Genom 
att odla och utvinna oljan direkt från sådana alger får man 
en helt växtbaserad och ren råvara som innehåller exakt 
samma nyttiga omega-3-fetter som i fiskolja. Omega-3 
från alger står redan idag för cirka 2 procent omega-3 EPA 
& DHA på marknaden räknat i volym. Tack vare sitt höga 
värde jämfört med fiskolja motsvarar denna marknadsandel 
hela 12 procent av värdet i ingrediensledet.

VERKSAMHET OCH AFFÄRSIDÉ
Simris Alg har utvecklat en världsunik industriell process
för odling av alger och tillverkning av omega-3 EPA & 
DHA som premiumalternativ till fiskolja. Produkterna säljs 
som kosttillskott under det egna varumärket Simris® Algae 
Omega-3. Simris Alg utvecklar även livsmedel och hälso-
produkter med odlade alger från andra leverantörer, under 
varumärket Simris® Select. Affärsidén är att utveckla, till-
verka och marknadsföra hälsoprodukter från odlade alger 
som gör skillnad för människor, djur och vår planet.

STRATEGI
Den starkt ökande efterfrågan på omega-3 EPA & DHA i 
kombination med ökande priser och hotande råvarubrist 
medför att algolja redan på kort sikt förväntas vinna 

ytter ligare mark. Simris Alg avser utnyttja sin ställning som 
tidig aktör och snabbt ta viktiga marknadsandelar inom det 
lönsamma segmentet omega-3-tillskott. Odlingsanlägg-
ningen i Hammenhög har under våren byggts ut till full 
industriell skala, för att kunna möta efterfrågan och göra 
bolaget lönsamt. Bolaget avser expandera med ytterligare 
odlingsanläggningar på utvalda internationella etablerings-
orter, för att utnyttja skalfördelar och växa i takt med den 
ökande efterfrågan på världsmarknaden för omega-3 EPA 
& DHA. Varumärkesbyggandet kring Simris Alg och Simris® 
Algae Omega-3 är en viktig hörnsten i strategin och fram-
tida tillväxtpotential. 

MÅLSÄTTNING
Bolagets långsiktiga målsättning är att etablera Simris Alg 
som stark aktör på den globala marknaden för omega-3, 
med en andel på 5 procent av marknadsvärdet. Detta upp-
nås genom att satsa på lönsamma och växande markna-
der och segment, där omega-3 från alger har betydande 
konkurrensfördelar jämfört med produkter från fiskolja. 
Bolagets kortsiktiga finansiella mål är att nå positivt kassa-
flöde från Q4 2017 och positivt rörelseresultat från 2018.

AFFÄRSMODELL
Simris Alg har valt en vertikal affärsmodell för att maximalt 
utnyttja värdeökningen i de olika stegen i värdekedjan. 
Bolaget äger därmed hela värdekedjan från odling av alger 
över förädling och tillverkning av slutprodukt till försäljning.
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Simris Algs affärsmodell

*Källor: Omega-3 PUFA Market Report 2015-2020, IndustryARC 2016. 2014 Omega-3 Ingredients 
Market Report, GOED 2015.
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HISTORIK OCH MARKNADSPLAN

2011–2012

2013–2014

2015–2017

2018>

EXPANSION MED FLER OCH STÖRRE ANLÄGGNINGAR
• Etablering av Simris Alg som stark aktör på globala marknaden för omega-3 

• Ytterligare utbyggnad i Hammenhög och etablering av fler odlingsanläggningar

• Fortsatt marknadspenetration och tillväxt 

• Utveckling och lansering av fler produkter inom Simris® Algae Omega-3,  
skräddarsydda för olika målgrupper 

• Utveckling och lansering av nya produktkoncept B2C och B2B 

FULL INDUSTRIELL SKALA
• Lansering av Simris® Algae Omega-3 och Simris® Select 

• Utbyggnad av anläggningen i Hammenhög till full industriell skala 

• Simris Alg noteras på Nasdaq First North

• Uppbyggnad av exklusivt återförsäljarnät inom Sverige och på utvalda internationella 
målmarknader (Sydkorea, UK, USA m.fl.) 

• Etablering av bred e-handel inom Sverige, EU och övriga internationella målmarknader 
(från hösten 2016)   

KOMMERSIELL PILOT
• Anläggningen driftsätts med första skörd i maj 2013. Från oktober producerar Simris Alg 

omega-3-olja i produktkvalitet

• Algoljans sammansättning och odlingsutbyten verifieras i kommersiell odlingsskala

• Produktutveckling av Simris® Algae Omega-3 och Simris® Select 

• Projektering för utbyggnad av anläggningen till full industriell skala  

UPPSTART I LABBSKALA
• Bolaget grundas av Fredrika Gullfot och säljer till en början konsulttjänster inom alg odling 

parallellt med att den egna odlingsprocessen utvecklas

• Rekrytering av team inom marinbiologi, bioteknik och marknadsföring

• Bolagets marknadsstrategi arbetas fram

• Simris Alg tar över f.d. Hammenhög Frös växtförädlingsanläggning och bygger odlings-
moduler och laboratorium  
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Priser och utmärkelser: VINN NU 2011 (Vinnova), Årets Nyföretagare 2011 (Nyföretagar-
centrum Ystad-Österlen), Årets Uppstickare Beautiful Business Award 2012 (PwC & Tillväxt-
verket), Region Skånes Miljöpris 2012 (Region Skåne)

Priser och utmärkelser: Miljöpriset 2013 (Simrishamns kommun), Skånes mest företag-
samma människa 2013 (Svenskt Näringsliv), Kemiteknikpriset 2014 (Sveriges Kemi-
ingenjörers Riksförbund), 33-listan 2014 (Ny Teknik & Affärsvärlden)

Priser och utmärkelser: 33-listan 2015 (Ny Teknik & Affärsvärlden), WIRED Innovation Fellow 
2015 (Wired UK), Best New Natural Brand 2015 (Natural & Organic Awards  
Scandinavia), Årets PR-rookie 2016 (Matprat/Prat PR) 
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen är ännu blygsam till följd av de små produk-
tionsvolymerna, men fortsätter öka. Under perioden ökade 
nettoomsättningen till 119 tkr (21), vilket innebär en ökning 
med drygt 60 procent i jämförelse med föregående kvartal. 
Fem nya återförsäljare i Sverige tillkom, bland annat NK 
Saluhall och Apoteksgruppen. Vid periodens utgång fanns 
19 återförsäljare. Bolagets relativt exklusiva återförsäljare 
är medvetet utvalda som ett led i Simris Algs varumärkes-
positionering och exponering av bolagets produkter mot 
marknaden. Återförsäljarnätet breddas i takt med att pro-
duktionen ökar. Försäljning sker även via webbshop, vilken 
öppnade för försäljning till utvalda målmarknader utanför 
EU under perioden.
 Varulagret minskade med –534 tkr som en effekt av 
försäljning, uttag av varor för marknadsföring, samt ned-
skrivningar av produkter med utgående bäst före-datum, 
samtidigt som inga nya färdiga produkter tillverkades 
under perioden. Producerade alger lagras istället inför kom-
mande tillverkning, för att utnyttja skalfördelar i de olika 
produktionsstegen. 
 Rörelseresultatet uppgick till –4 586 tkr (–2 725). Rörel-
sens kostnader ökade som ett resultat av fortsatta sats-
ningar på produktion, utveckling och marknadsföring.
 Personalkostnaderna uppgick till –1 932 tkr (–1 276). 
Ökningen beror på nyrekryteringar inom marknad, sälj, 
produktion och ekonomi.

INVESTERINGAR
Under det första kvartalet har investeringar i materiella 
tillgångar gjorts med 2 732 tkr (5 407), samtliga i utbygg-
naden (fastighet och inventarier). Det totala värdet på 
bolagets anläggningstillgångar ökade därmed till 29 731 tkr 
(9 122) vid periodens utgång. Efter rapportperioden, fram till 
den 17 maj, har ytterligare 1 851 tkr investerats i materiella 
tillgångar, samtliga i utbyggnaden. 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till –3 658 tkr (–2 124). Bolagets likvida medel 
uppgick vid periodens utgång till 19 566 tkr jämfört med 
25 665 tkr i december 2015. Skulderna uppgick vid perio-
dens utgång till 18 358 tkr (5 795). 
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Nyemissionen som avslutades efter rapportperiodens 
utgång har tillfört bolaget cirka 50 mkr, före emissions-
kostnader. Detta tillsammans med återbetalning av lån om 
4 000 tkr innebär att de likvida medlen, per den 17 maj, 
uppgår till 60 123 tkr.

EGET KAPITAL
Bolagets egna kapital vid periodens utgång uppgick till 
33 462 tkr (16 968). Soliditeten uppgick till 65 procent, 
jämfört med 70 procent den 31 december 2015. Det egna 
kapitalet minskade med –421 tkr under perioden, avseende 
kostnader i samband med nyemissionen som genomfördes 
efter periodens utgång. 
 Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 6 779 600. 
Efter nyemissionen uppgår antal aktier till 9 500 000. Vid 
årsstämman 16 mars beslöts att emittera tecknings optioner 
till de anställda, med fem års löptid och teckningskurs 
24:05 kronor. Tio anställda valde att teckna totalt 87 138 
optioner, motsvarande en utspädning av aktiekapitalet med 
maximalt 0,9 procent.

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Tre nyanställningar har gjorts under perioden, inom sälj 
(Stockholm), product operations och ekonomi (båda 
Hammenhög). Antalet heltidsanställda var 16 vid periodens 
utgång (11). 
 Efter rapportperiodens utgång har Anna Ternéus tagit 
över som ekonomichef efter Patrik Norberg. Patrik arbetade 
på konsultbasis med ansvar för att bygga upp CFO-funk-
tionen i bolaget. Anna Ternéus kommer som ekonomichef 
ingå i bolagets ledningsgrupp. IR-funktionen tas över av 
VD Fredrika Gullfot. 

NYEMISSION OCH NOTERING
Sedan den 22 april 2016 är Simris Algs aktie noterad på 
Nasdaq First North under symbolen SIMRIS. Inför notering-
en inleddes under rapportperioden en större nyemission, 
med teckningsperiod 29 mars–11 april 2016. Nyemissionen 
tillförde bolaget 50,3 mkr före emissionskostnader och 
drygt 3 000 nya aktieägare. Emissionen tecknades till  
61,5 mkr, vilket motsvarar en överteckning med 11,1 mkr. 
Kapitaltillskottet ska användas till sälj- och marknads-
föringsinsatser (20%), framtida investeringar i produktions-

FINANSIELLA RAPPORTER
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat 
kan påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. 
Dessa beskrivs på sidorna 14–17 i det prospekt som upprät-
tades i samband med nyemission och notering på Nasdaq 
First North, och som finns tillgängligt på www.simrisalg.se.
 
ÅRSSTÄMMA
Simris Algs årsstämma ägde rum den 16 mars.
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kapacitet (55%), och drifts kapital (25%). Efter nyemissio-
nen uppgår antalet aktier till 9 500 000 och aktiekapitalet 
till 825 316 kronor. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

REVISORS GRANSKNING
Bolagets revisor har inte utfört någon granskning av denna 
rapport. 

Den första nya odlingsmodulen sattes i drift och de första algerna skördades i april. Totalt omfattar den utbyggda anläggningen 2 000 kvm växthus med 120 000 liter 
odlingsvolym i närmare sex mil glasrör.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

  Anders Laurin (ordförande)  Jan Johansson

  Cecilia Jinert Johansson Fredrika Gullfot



SIMRIS • DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2016   |   8

Belopp i tkr
jan–mars 

2016 
jan–mars

2015
helår
2015

Nettoomsättning 119 21 283

Övriga rörelseintäkter 0 44 507

Förändring varulager –534 0 895

Råvaror och förnödenheter –131 –230 –878

Personalkostnader –1 932 –1 276 –6 653

Övriga rörelsekostnader –1 924 –1 137 –4 997

Avskrivningar –184 –146 –734

RÖRELSERESULTAT –4 586 –2 725 –11 577
Finansnetto –213 –17 –230

RESULTAT FÖRE SKATT –4 799 –2 742 –11 807
Skatt på årets resultat 0 0 0

PERIODENS RESULTAT –4 799 –2 742 –11 807

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

31 mars
2016 

31 mars 
2015

31 dec
2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 752 3 069 2 605

Materiella tillgångar 26 979 5 907 24 313

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 29 731 8 976 26 917

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 1 643 1 230 2 178

Övriga omsättningstillgångar 880 1 069 864

Kassa och Bank 19 566 11 488 25 665

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 22 090 13 787 28 706
SUMMA TILLGÅNGAR 51 820 22 763 55 624

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 33 462 16 968 38 682

SKULDER
Långfristiga skulder 13 427 4 238 12 445

Kortfristiga skulder 4 932 1 556 4 497

SUMMA SKULDER 18 358 5 795 16 942
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 820 22 763 55 624
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

jan–mars
2016 

jan–mars 
2015

helår
2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –4 615 –2 596 –11 022

Förändringar i rörelsekapital 957 472 2 671

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN –3 658 –2 124 –8 352
Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 998 –5 423 –24 004

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 557 14 182 53 156

PERIODENS KASSAFLÖDE –6 099 6 635 20 800
Likvida medel vid periodens början 25 665 4 864 4 864

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 19 566 11 499 25 665

Belopp i tkr
jan–mars 

2016 
jan–mars 

2015
helår
2015

Eget kapital vid periodens ingång 38 682 9 777 9 777

Nyemissioner, teckningsrätter och emissionskostnader –421 9 944 40 712

Periodens resultat –4 799 –2 753 –11 807

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 33 462 16 968 38 682

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
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jan–mars 
2016 

jan–mars 
2015

helår
2015

Nettoomsättning (tkr) 119 21 283

Rörelseresultat (tkr) –4 586 –2 725 –11 577

Likvida medel (tkr) 19 566 11 488 25 665

Eget kapital (tkr) 33 462 16 968 38 682

Eget kapital per aktie (SEK) 4,94 3,53 5,71

Antal aktier vid periodens slut 6 779 600 4 809 100 6 779 600

Medeltal antal aktier under perioden 6 779 600 4 548 100 5 440 436

Soliditet (%) 65% 75% 70%

Balansomslutning (tkr) 51 820 22 763 55 624

Kassalikviditet (%) 425 808 590

Antal anställda vid periodens slut 16 11 13

NYCKELTAL

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar. 
Rörelseresultat
Resultat före finansiella kostnader och skatt. 
Eget kapital per aktie
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt) dividerat med antal aktier vid periodens slut.  

Soliditet
Justerat eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning.

Balansomslutning
Summan av alla tillgångar i balansräkningen eller summan av alla 
skulder och eget kapital. 
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent 
av kortfristiga skulder. 
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FINANSIELL KALENDER:
Delårsrapport april–juni 2016: 24 augusti 2016
Delårsrapport juli–september 2016: 11 november 2016
Bokslutskommuniké: 22 februari 2017 

FÖR MER INFORMATION:
Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474
Email: gullfot@simrisalg.se

Informationen i denna rapport är sådan som Simris Alg AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl. 08.00.
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LÄS MER OM OSS PÅ: FÖLJ OSS PÅ:

HANDLA ALGER:

ORDLISTA
 
DHA
Dokosahexaensyra, essentiell omega-3-fettsyra som finns i marina 
organismer (alger, skaldjur, fisk). DHA är viktigt för hjärt- och kärl-
hälsa, hjärnan och ögonen, och är nödvändig för fosterutveckling 
samt inlärningsförmåga och mental utveckling hos barn.

EPA
Eikosapentaensyra, essentiell omega-3-fettsyra som finns i marina 
organismer (alger, skaldjur, fisk). EPA är viktigt för hjärt- och kärl-
hälsa, immunförsvar, ämnesomsättning och hjärnfunktion.

Essentiella fettsyror
Livsnödvändiga fetter som måste tillföras via kosten då kroppen 
inte kan bilda dem själva.
 

GOED
Global Organization for EPA and DHA Omega-3, internationella 
branschorganisationen för omega-3.
 
Mikroalger
Kallas också växtplankton. Mikroskopiskt små encelliga växter 
som naturligt lever i alla vattenhaltiga miljöer på jorden. Mikroalger 
lagrar solenergi och ombildar koldioxid till syre och biomassa (fetter, 
proteiner och kolhydrater).
 
Omega-3
Essentiella fettsyror med mycket stor betydelse för immunförsvar, 
hjärta och kärl, mental hälsa, inlärning, syn, metabolism m.m. 
(se även EPA och DHA).

www.simrisalg.se

Omega-Omega-

G O  TO  W E B S H O P

http://simrisalg.se/
https://www.instagram.com/simrisalg/
https://www.facebook.com/SimrisAlg
https://twitter.com/gullfot?lang=sv
http://www.simrisalg.se
http://shop.simrisalg.se/

