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Probi får ny industriell aktieägare i tyska Symrise 
 
Probiotikaföretaget Probi, noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, 
har fått en ny industriell aktieägare i tyska Symrise. Symrise har förvärvat totalt 
1 102 301 aktier. Detta motsvarar 11,8 procent av kapitalet och 12,1 procent av 
rösterna, vilket gör Symrise till Probis största aktieägare. Detta framgår av ett 
flaggningsmeddelande. 
 
Symrise är en ledande global leverantör av dofter, smaker, råvaror och funktionella ingredienser. 
Bland kunderna återfinns ledande producenter inom skönhets-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. 
Deras produkter återfinns i en mängd vardagsprodukter som parfymer, hygienartiklar, textil- och 
sjukvårdsprodukter, consumer healthcare-produkter, drycker, färdigmat, godis och mejeriprodukter.  
 
Bolaget  har två affärsområden; Flavor and Nutrition, med en betydande consumer healthcare-
division, samt Scent and Care. Värdekedjan i bägge affärsområdena inkluderar forskning, inköp, 
produktutveckling, marknadsföring och försäljning samt kundanpassade lösningar. Fokus ligger på att 
utveckla innovativa lösningar och produkter med globala kunder på nya marknader. Med en 
marknadsandel på cirka 10 procent är Symrise världens fjärde största leverantör av dofter och 
smakämnen. 
 
Symrise har närmare 5 500 medarbetare och finns respresenterat i 35 länder med försäljning i 160 
länder. Omsättningen 2011 uppgick till cirka 1,6 miljarder euro och Symrise är noterat på 
Frankfurtbörsen sedan 2006 under kortnamnet SY1. 
 
”Vi välkomnar Symrise som ny aktieägare i Probi. De har en industriell kompetens och ett globalt 
nätverk. Det finns inget konkret industriellt samarbete idag mellan Probi och Symrise, men vi kommer 
att undersöka förutsättningarna för ett sådant.”, säger Michael Oredsson, VD på Probi. 
 
Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument.  
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 
Per Lundin, styrelseordförande, Probi, mobil +46 705 74 11 71, e-post: per.lundin@transit.se 
Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30  
e-post: michael.oredsson@probi.se  
 

OM PROBI 
Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-
områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande 
företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är 
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 
 

OM SYMRISE 
För ytterligare information om Symrise hänvisas till www.symrise.com  
 


