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Stark försäljningstillväxt  
och förbättrat resultat
Januari – mars 2016 (första kvartalet)

● Nettoomsättningen uppgick till 350 Mkr (232). 

●  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 23 Mkr (5). Poster av engångskaraktär ingick i 
jämförelseperioden med –10 Mkr.

●  Periodens resultat uppgick till 11 Mkr (–1).

●  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 Mkr (14).

●  Ulrika Palm tillträdde som chef för affärsområde Sverige och ingår som medlem i koncernledningen.

D E L Å R S R A P P O R T  J A N U A R I – M A R S  2 0 1 6

Finansiell översikt

Jan–mars
2016

Jan–mars
2015

Rullande
12 mån

Helår
2015

Nettoomsättning, Mkr 350 232 1 292 1 174

Nettoomsättningstillväxt, % 50,9 –3,7 41,8 27,6

Bruttomarginal, % 37,4 42,7 39,2 40,5

Rörelseresultat, före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 23 5 85 67

EBITDA-marginal, % 6,6 2,2 6,6 5,7

Rörelseresultat, Mkr 17 1 64 48

Rörelsemarginal, % 4,9 0,4 5,0 4,1

Periodens resultat, Mkr 11 –1 78 66

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,37 –0,04 3,01 2,71

Nettoskuld, Mkr 242 154 242 258

Nettoskuld / EBITDA, ggr 2,8 3,9

Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Midsona AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknad och/eller 
lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 klockan 08.00.

För ytterligare information
Peter Åsberg, CEO +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO +46 767 74 33 04

SPORTS NUTRITION
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Koncernchefens kommentar
Midsona uppvisar stark tillväxt 
Midsonas försäljning första kvartalet ökade med 51 % och uppgick till 350 Mkr (232). Rörelse-
resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 Mkr (5). Resultatet motsvarande 
kvartal föregående år påverkades av engångskostnader om totalt 10 Mkr relaterade till stäng-
ningen av Dalblads produktionsanläggning i Stenkullen. 

Ekologiska produkter driver tillväxten
I och med förvärvet av Urtekram står ekologiska produkter för cirka 40 % av Midsonas försälj-
ning i kvartalet. Bolaget är sålunda väl positionerat inom både ekologiska livsmedel och kropps-
vårdsprodukter. Utvecklingen var stark för Urtekram under det första kvartalet. Världsmarkna-
den för ekologiska livsmedel ökade med cirka 10 % under 2015. Norden är i flera avseenden 
 ledande inom området. Marknadsandelen för ekologiska livsmedel är 8,3 % i Danmark, vilket är 
den högsta siffran i världen, tätt följt av Sverige med 7,7 %. I Danmark ökade försäljningen av 
ekologiska livsmedel preliminärt med 10 % år 2015 och i Sverige var ökningen hela 39 %. Även 
Norge och Finland uppvisar fina ökningstal men från lägre nivåer.

Fortsatt hög lanseringstakt
Konsumentrelevanta produktlanseringar är viktiga för att skapa organisk tillväxt. Takten har 
 varit fortsatt hög under inledningen av 2016. Särskilt viktig är lanseringen av inte mindre än  
12 olika majskakor som komplement till riskakor under varumärket Friggs. Produkterna har fått 
ett gott mottagande i handeln. Lanseringen av Urtekram utanför hemmamarknaden, Danmark, 
fortsatte under första kvartalet och framför allt i Sverige har vi ökat försäljningen väsentligt.

Starkt kassaflöde minskar skuldsättning
I och med förvärvet av Urtekram ökade Midsonas skuldsättning. Ambitionen har varit och är att 
generera starka kassaflöden från den löpande verksamheten för att minska nettoskulden alter-
nativt skapa utrymme för nya förvärv. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
20 Mkr (14) i kvartalet och på rullande 12 månaders basis är kassaflödet 93 Mkr. Kombinationen 
av starka kassaflöden och förbättrad EBITDA gör att relationen nettoskuld/EBITDA nu uppgår 
till 2,8 ggr att jämföra med 3,9 ggr föregående kvartal. Då detta nyckeltal med viss eftersläpning 
påverkar våra räntenivåer kommer vi, allt annat lika, att få lägre finansiella kostnader i framtiden.

Fokus på kund och konsument
Under första kvartalet slutfördes integrationen av Urtekram. Organisationerna i de olika affärs-
områdena är nu sammanslagna. De indikerade initiala kostnadsbesparingarna är realiserade 
och börjar ge full effekt från det andra kvartalet. I och med att integrationsprocessen med ökat 
internt fokus som följd nu är över, kan vi återigen ha fullt externt fokus mot kund och konsu-
ment. Vi har stora möjligheter med vårt enskilt största varumärke, Urtekram. Kombinationen av 
en växande marknad för ekologiska produkter och Midsonas marknadskraft borgar för fortsatta 
försäljningsökningar. Vi har också goda tillväxtmöjligheter för de flesta av våra  prioriterade 
 varumärken. Vi fortsätter resan mot vår vision att bli ledande inom hälsa och väl befinnande i 
Norden.

Peter Åsberg
VD och koncernchef 

350 Mkr
Omsättning

23 Mkr
Resultat före av-och nedskrivningar 
(EBITDA)

40%
Andel ekologiska produkter av  
Midsonas försäljning

20 Mkr
Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten

Peter Åsberg, VD och koncernchef
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Finansiell information 
Koncernen

Nettoomsättning

Januari–mars 
Nettoomsättningen uppgick till 350 Mkr (232), en ökning med 51 %. Justerat för valutaomräk-
ningseffekter och strukturförändringar (förvärv) minskade nettoomsättningen med 8 %, vilket 
främst berodde på avslutade försäljningsuppdrag i december 2015 på den norska marknaden 
och på minskad försäljning av riskakor i Sverige. 

Försäljningen ökade för Sverige och Finland, framför allt driven av varumärket Urtekram. I 
Sverige påverkades dock försäljningsutvecklingen för varumärket Friggs med volymprodukten 
riskakor fortsatt negativt, som en konsekvens av den rapport som Livsmedelsverket publicerade 
i oktober 2015. Majskakor har successivt lanserats för att motverka den negativa försäljnings-
utvecklingen. Flera prioriterade varumärken hade en god försäljningsutveckling på den svenska 
marknaden, såsom Dalblads och Miwana. I Finland präglades marknaden fortsatt av det kärva 
privatekonomiska läget. I Danmark var försäljningsutvecklingen fortsatt stark, såväl på den 
danska marknaden som för exportförsäljningen utanför Norden. I Norge hade varumärkesport-
följen en positiv försäljningsutveckling, som helhet. Den minskade försäljningen var i huvudsak 
relaterad till avslutade försäljningsuppdrag. Varumärket Friggs etablerades på den norska mark-
naden med ett bra mottagande från såväl kunder som konsumenter. Flera  viktiga produktlanse-
ringar gjordes i Sverige, Norge, Finland och Danmark i perioden.

Resultat

Januari–mars 
Bruttoresultatet uppgick till 131 Mkr (99), motsvarande en bruttomarginal på 37,4 % (42,7). Den 
lägre bruttomarginalen var framför allt hänförlig till såväl en ökad andel försäljning till daglig-
varuhandeln som inträdet på den danska marknaden med lägre marginaler samt en förändrad 
produktmix relaterad till förvärvet av Urtekram. 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 23 Mkr (15), före poster av 
engångskaraktär, motsvarande en marginal på 6,6 % (6,5). Den positiva resultatutvecklingen var 
framför allt kopplad till förvärvet av Urtekram genom ökad nettoomsättning och realiserade 
 synergier. 

Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (11), före poster av engångskaraktär, med en rörelse-
marginal på 4,9 % (4,7). Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (1), med en rörelsemarginal på  
4,9 % (0,4). 

Resultat före skatt blev 13 Mkr (–1), där finansiella poster netto ökade till –4 Mkr (–2) till  
följd av en högre skuldsättning och negativa omräkningsdifferenser på finansiella instrument. 
Skatt på periodens resultat uppgick till –2 Mkr (0), varav –2 Mkr (0) utgjordes av aktuell skatt. 
 Periodens resultat blev 11 Mkr (–1), motsvarande ett resultat per aktie på 0,37 kr (–0,04). 

Nettoomsättning
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12 olika majskakor har lanserats  under 2016.
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Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

Januari–mars
Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 20 Mkr (14), vilket i huvudsak för-
klaras av en starkare löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital jämfört med mot-
svarande period föregående år. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till –4 Mkr 
(–16) och utgjordes av nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar  
–4 Mkr (0). I jämförelseperioden ingick en utbetald tilläggsköpeskilling avseende tidigare års 
 rörelseförvärv med –16 Mkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till –27 Mkr 
(–11) och utgjordes av upptagna lån 25 Mkr, amortering av lån –5 Mkr och en förändring i utnytt-
jande av befintlig checkkredit –47 Mkr (–11). Likvida medel uppgick till 51 Mkr (38) och det fanns 
outnyttjade krediter på 87 Mkr (129) vid periodens utgång. 

Nettoskulden uppgick till 242 Mkr (154) vid periodens slut. Nettoskulden minskade inne-
varande kvartal med 16 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden var 0,3 ggr (0,2). Förhållandet mellan 
nettoskulden och EBITDA på rullande 12 månaders basis var 2,8 ggr (2,3). Vid utgången av före-
gående kvartal var förhållandet mellan nettoskulden och EBITDA på rullande 12 månaders  
basis 3,9 ggr. 

Det egna kapitalet uppgick till 898 Mkr (759). Vid utgången av föregående kvartal var det 
egna kapitalet 877 Mkr. Förändringarna i det egna kapitalet under innevarande kvartal utgjordes 
av periodens resultat 11 Mkr och omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksam-
heter 10 Mkr. Soliditeten var 58 % (63) vid periodens utgång.

Investeringar

Januari–mars
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 4 Mkr (0) och 
 utgjordes i huvudsak av programvaruinvesteringar och produktionsrelaterade investeringar. 
 Periodens avskrivningar uppgick till 6 Mkr (4), fördelade på immateriella anläggningstillgångar 
4 Mkr (3) och materiella anläggningstillgångar 2 Mkr (1).

Naturdiet Kvargsmoothie utnämnd 
till årets hälsomat 2015 av magasi-
net Må Bra.

Kassaflöde från den 
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Affärsområden

Sverige

Jan–mars
2016

Jan–mars
2015

Rullande
12 mån

Helår
2015

Nettoomsättning, Mkr 113 108 426 421

Nettoomsättningstillväxt, % 4,6 –5,3 –1,6 –4,1

EBITDA, före poster av engångskaraktär, Mkr 9 8 38 37

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär, Mkr 8 8 36 36

Poster av engångskaraktär ingående i rörelseresultatet, Mkr – –10 –5 –15

Rörelseresultat, Mkr 8 –2 31 21

Rörelsemarginal, % 7,1 –1,9 7,3 5,0

Januari–mars
Nettoomsättningen uppgick till 113 Mkr (108), en ökning med 5 %. Försäljningsutvecklingen  
var stark till dagligvaruhandeln, driven av varumärkena Dalblads och Urtekram. Försäljningen 
av volymprodukten Friggs riskakor påverkades fortsatt negativt som en konsekvens av den 
 rapport som Livsmedelsverket publicerade i oktober 2015. Majskakor lanserades i perioden, 
 vilket delvis motverkade den tappade försäljningen. Försäljningen till apotekshandeln var stark, 
driven av en god försäljningstillväxt för varumärket Miwana och flera licensierade varumärken. 
Försäljningen till hälsofackhandeln var svag och är fortsatt en utmaning. Försäljningsutveck-
lingen i såväl e-handeln som övrig fackhandel var svag om än på låga försäljningsvolymer. Flera 
produktlanseringar gjordes under varumärkena Dalblads, Friggs och Urtekram. 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 9 Mkr (8), före poster av 
engångskaraktär. En stor struktur- och systemförändring genomfördes i perioden för samord-
ning och effektivisering av verksamheterna. Detta medförde såväl vissa merkostnader som 
 mindre tappade försäljningsvolymer. Trots detta förbättrades rörelseresultatet före av- och ned-
skrivningar, EBITDA, i huvudsak till följd av en högre försäljningsvolym. 

Ulrika Palm tillträdde som chef för affärsområde Sverige och ingår som medlem i koncern-
ledningen.

Integrationen av affärsområde Danmarks svenska verksamhet med den befintliga verksam-
heten i Sverige slutfördes i perioden, innebärande att försäljning och resultat i Sverige för varu-
märket Urtekram redovisas i rörelsesegment Sverige från 1 mars 2016. 

Norge

Jan–mars
2016

Jan–mars
2015

Rullande
12 mån

Helår
2015

Nettoomsättning, Mkr 90 104 387 401

Nettoomsättningstillväxt, % –13,5 1,0 –2,3 1,5

EBITDA, före poster av engångskaraktär, Mkr 7 10 40 43

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär, Mkr 6 9 38 41

Poster av engångskaraktär ingående i rörelseresultatet, Mkr – – 4 4

Rörelseresultat, Mkr 6 9 42 45

Rörelsemarginal, % 6,7 8,7 10,9 11,2

Januari–mars
Nettoomsättningen uppgick till 90 Mkr (104), en minskning med 13 %. I lokal valuta minskade 
nettoomsättningen med 5 %. Försäljningen var generellt något lägre i dagligvaru- och apoteks-
handeln samt i övrig fackhandel jämfört med föregående år till följd av att avslutade försälj-
ningsuppdrag i december 2015 ännu inte fullt ut kompenserats med nya försäljningsuppdrag. 
Försäljningsutvecklingen var dock stark för flera licensierade varumärken till dagligvaruhan-
deln, bland annat Biopharma. Dessutom lanserades ett bassortiment av varumärket Friggs  
i dagligvaruhandeln med ett mycket bra mottagande av såväl kunder som konsumenter.  
I apotekshandeln stärkte varumärket Miwana sin ställning med en stark försäljningstillväxt.  
I hälsofackhandeln var försäljningsutvecklingen något svag för några av de större varumärkena.  
Flera viktiga nylanseringar gjordes under varumärkena Dalblads, Friggs, Soma och Supernature 
i perioden.
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Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 7 Mkr (10). Det lägre resul-
tatet berodde i huvudsak på en ogynnsam produktmix och på ökade varukostnader till följd av 
den svaga norska kronan, vilket bidrog till försämrade marginaler. Dessutom gjordes stora inves-
teringar i media för några varumärken, bland annat för varumärket Friggs i samband med 
marknadsetableringen. 

Ett försäljningsuppdrag, med en nettoomsättning om cirka 50 Mkr på helårsbasis, tecknades 
i perioden. Dessutom utökades ett befintligt tjänsteuppdrag på kommissionsbasis. 

En ny näthandelsbutik www.soma.no lanserades i perioden med ett bra mottagande på mark-
naden och genererade många nya kunder.

Integrationen av affärsområde Danmarks norska verksamhet med den befintliga verksam-
heten i Norge slutfördes i perioden, innebärande att försäljning och resultat i Norge för varu-
märket  Urtekram redovisas i rörelsesegment Norge från 1 januari 2016.

Finland

Jan–mars
2016

Jan–mars
2015

Rullande
12 mån

Helår
2015

Nettoomsättning, Mkr 40 28 114 102

Nettoomsättningstillväxt, % 42,9 –9,7 2,7 –10,5

EBITDA, före poster av engångskaraktär, Mkr 5 3 11 9

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär, Mkr 4 2 9 7

Poster av engångskaraktär ingående i rörelseresultatet, Mkr – – 0 0

Rörelseresultat, Mkr 4 2 9 7

Rörelsemarginal, % 10,0 7,1 7,9 6,9

Januari–mars
Nettoomsättningen uppgick till 40 Mkr (28), en ökning med 43 %. I lokal valuta ökade nettoom-
sättningen med 45 %. Försäljningsutvecklingen var stark i dagligvaruhandeln, driven av varu-
märkena Friggs och Urtekram. Till hälsofackhandeln var försäljningsutvecklingen stabil, medan 
den var något svag till apotekshandeln. Ett ompositioneringsarbete för några varumärken pågår 
för en anpassning till konsumenternas förändrade konsumtions- och inköpsmönster. Flera vik-
tiga nylanseringar gjordes under varumärkena Tri Tolonen, Friggs, Naturdiet och Urtekram.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 5 Mkr (3). Det förbättrade 
rörelseresultatet berodde i huvudsak på den högre försäljningsvolymen, förbättrade marginaler 
till följd av en gynnsam produktmix och en god kostnadskontroll. 

Integrationen av affärsområde Danmarks finska verksamhet med den befintliga verksam-
heten i Finland slutfördes i perioden, innebärande att försäljning och resultat i Finland för 
 varumärket Urtekram redovisas i rörelsesegment Finland från 1 januari 2016. I samband med  
att integrationen slutfördes samlokaliserades verksamheten i Helsingfors till ett kontor. 

Kvartalsöversikt – Finland
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Danmark

Jan–mars
2016

Jan–mars
2015

Rullande  
12 mån²

Helår 
2015¹

Nettoomsättning, Mkr 140 – 424 284

Nettoomsättningstillväxt, % – – – –

EBITDA, före poster av engångskaraktär, Mkr 10 – 27 17

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär, Mkr 8 – 21 13

Poster av engångskaraktär ingående i rörelseresultatet, Mkr – – 17 17

Rörelseresultat, Mkr 8 – 38 30

Rörelsemarginal, % 5,7 – 9,0 10,6
¹ Avser 1 juli 2015–31 december 2015
² Avser 1 juli 2015–31 mars 2016

Januari–mars
Nettoomsättningen uppgick till 140 Mkr (–). I den danska dagligvaruhandeln fortsatte varu-
märket Urtekram att stärka sin ställning genom en stabil försäljningstillväxt. Även försäljnings-
utveckligen till hälsofackhandeln var stark, framför allt till kunder utanför Norden. Genomförda 
satsningar på samarbetsavtal med partners utanför Norden började få genomslag i exportför-
säljningen. De första leveranserna av ekologiska kroppsvårdsprodukter skedde till den ryska  
och rumänska marknaden. Flera nylanseringar gjordes under varumärket Urtekram i perioden.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 10 Mkr (–). Genomförda 
prisjusteringar och en mer gynnsam produktmix bidrog till förbättrade marginaler. 

Urtekrams kompletta serie ekologiska kroppsvårdsprodukter med doft av kokos, som lansera-
des under det fjärde kvartalet 2015, nominerades till Danish Beauty Award 2016 i kategorin årets 
produktserie 2015. Danish Beauty Award är ett pris som utdelas i kosmetikbranschen varje år till 
bästa skönhetsprodukter.

Integrationen av affärsområde Danmarks svenska, finska och norska verksamheter med 
 Midsonas befintliga verksamheter i respektive land slutfördes i perioden. Från den 1 januari 
2016 redovisas försäljning och resultat från den norska och finska geografiska marknaden i 
 rörelsesegment Norge respektive rörelsesegment Finland. Från den 1 mars 2016 redovisas för-
säljning och resultat från den svenska geografiska marknaden i rörelsesegment Sverige.

Kvartalsöversikt – Danmark
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Framtidsutsikter
Konsumentefterfrågan för produkter inom hälsa och välbefinnande, i allmänhet och ekologiska 
produkter i synnerhet, förväntas öka även framåt. Midsona är väl positionerat i attraktiva till-
växtsegment och bedömningen är att koncernen under året kommer att växa med en förbättrad 
EBITDA.

Övrig information
Personal 
Medelantalet anställda var 287 (166) medan antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 
285 (163). Det ökade antalet anställda var i huvudsak relaterat till förvärvet av Urtekram Inter-
national A/S i juli 2015. 

Moderbolaget
Koncernövergripande ledning, administration och IT bedrivs som koncernfunktioner i moder-
bolaget Midsona AB (publ).

Nettoomsättningen uppgick till 6 Mkr (6) och avsåg i huvudsak fakturering av internt utförda 
tjänster. Resultat före skatt uppgick till –1 Mkr (1). Finansnettot försämrades till följd av negativa 
valutaomräkningsdifferenser på finansiella investeringar och ökade räntekostnader till kredit-
institut för en högre skuldsättning. 

Det egna kapitalet uppgick till 717 Mkr (588), varav fritt eget kapital utgjorde 91 Mkr (76).  
Vid utgången av föregående kvartal uppgick det egna kapitalet till 718 Mkr. Förändringarna  
i det egna kapitalet under innevarande kvartal utgjordes av periodens resultat –1 Mkr. 

Investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgick till 0 Mkr (0). Likvida medel, 
inklusive outnyttjade krediter, uppgick till 87 Mkr (130). Upplåningen från kreditinstitut var vid 
periodens utgång 230 Mkr (136). 

Antalet anställda var 9 (8) vid periodens utgång.

Transaktioner med närstående
För moderbolaget avsåg 6 Mkr (6) motsvarande 100 % (98) av periodens försäljning och 1 Mkr (0) 
motsvarande 9 % (1) av periodens inköp dotterbolag inom koncernen. Försäljningen till dotter-
bolag avsåg i huvudsak administrativa tjänster, medan inköp från dotterbolag i huvudsak avsåg 
konsulttjänster och kostnadsersättningar. All prissättning sker på marknadsmässiga villkor.

Det har inte förekommit några lån, inköp eller försäljning med styrelse eller ledande befatt-
ningshavare.

En av produkterna i SWEBAR-serien 
Limited Edition.
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Aktien
Midsonas A-aktie och B-aktie är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap List under benäm-
ningen MSON A respektive MSON B. 

Det totala antalet aktier var vid periodens utgång 28 430 987 aktier (22 744 790), fördelade  
på 474 915 A-aktier (379 932) och 27 956 072 B-aktier (22 364 858). Antalet röster var vid periodens 
utgång 32 705 222 röster (26 164 178), där en A-aktie motsvarar tio röster och en B-aktie en röst. 
Aktiens kvotvärde var 20,00 kr.

Under perioden januari-mars 2016 omsattes 569 085 aktier. Högsta betalkurs för B-aktien var 
36,00 kr medan lägsta betalkurs var 28,10 kr. Den 31 mars noterades aktien, senast betalt, till 
35,00 kr. Det fanns inga av Midsona utestående optionsprogram vid periodens utgång.
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Ägarbild
Stena Adactum AB var den största ägaren med 24,7 % av kapitalet och 27,4 % av rösterna per den 
31 mars 2016. De tio största ägarna i Midsona AB (publ) framgår av tabell.

De tio största aktieägarna i Midsona AB (publ) Antal aktier Andel kapital, % Andel röster, %

Stena Adactum AB 7 024 438 24,7 27,4

Handelsbanken Fonder 2 705 803 9,5 8,3

Nordea Investment Funds 2 624 961 9,2 8,0

Andra AP-fonden 1 680 838 5,9 5,1

Midelfart Holding AS 157 675 0,6 4,8

Peter Wahlberg med bolag 1 525 316 5,4 4,7

BPSS PAR/FCP ECHIQUIER 1 133 900 4,0 3,5

LINC INVEST AB 962 988 3,4 2,9

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 679 080 2,4 2,5

Humle Kapitalförvaltning AB 562 500 2,0 1,7

Summa 19 057 499 67,1 68,9

Övriga ägare 9 373 488 32,9 31,1

Summa 28 430 987 100,0 100,0
Källa: Euroclear

Totala antalet ägare (inklusive förvaltarregistrerade) uppgick till 4 540 (4 329). I innevarande 
kvartal minskade antalet ägare med 27. Andelen utländskt ägande uppgick till 34,9 % (28,8) av an-
talet aktier på marknaden. Mer information om aktieägarstrukturen finns på www.midsona.com.
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Segmentredovisning
I koncernen fanns fram till och med den 30 juni 2015 tre identifierade segment, de geografiska 
områdena Sverige, Norge och Finland. I samband med förvärvet av Urtekram International A/S 
den 1 juli 2015 utökades antalet identifierade segment med det geografiska området Danmark. 
Fram tills integrationen av förvärvade Urtekram International A/S är slutförd, redovisas seg-
mentets försäljning och resultat från den svenska, norska och finska geografiska marknaden  
i rörelsesegment Danmark. Integrationen slutfördes under det första kvartalet 2016. Från den  
1 januari 2016 redovisas försäljning och resultat från den norska och finska geografiska markna-
den i rörelsesegment Norge respektive rörelsesegment Finland. Från den 1 mars 2016 redovisas 
försäljning och resultat från den svenska geografiska marknaden i rörelsesegment Sverige. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är i sin verksamhet utsatt för både operationella risker och finansiella risker som 
kan påverka resultaten i mindre eller större omfattning. Bedömningen är att inga nya väsentliga 
risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. För en detaljerad redogörelse av risker och osäker-
hetsfaktorer hänvisas till årsredovisning 2015.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
 bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redo-
visningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redo-
visas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder.

För en detaljerad redogörelse, av bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen 
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar 
som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande finansiella rapporter hänvisas till årsredo-
visning 2015. 

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), samt tolkningsuttalanden 
från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har rekom-
mendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, tillämpats.

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, 
samt i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 
lämnas i hela detta dokument. Moderbolagets rapportering är upprättad i  enlighet med Årsredo-
visningslagen (ÅRL) samt rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redo-
visning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden 
gällande noterade företag tillämpas, vilket innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för års redovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och  beskattning. 

De nya standarder och de ändringar i och omarbetningar av standarder samt nya tolknings-
uttalanden (IFRIC) som trädde i kraft 1 januari 2016 hade inte någon effekt på koncernens redo-
visning för de första tre månaderna 2016. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. För detaljerad information 
om redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisning 2015.

Malmö den 27 april 2016
Midsona AB (publ)

STYRELSEN

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Resultaträkning i sammandrag, koncernen

Mkr
Jan–mars 

2016
Jan–mars

2015
Rullande

12 mån
Helår 
2015

Nettoomsättning 350 232 1 292 1 174

Kostnad för sålda varor –219 –133 –785 –699

Bruttoresultat 131 99 507 475

Försäljningskostnader –83 –75 –331 –323

Administrationskostnader –31 –24 –110 –103

Övriga rörelseintäkter 1 1 9 9

Övriga rörelsekostnader –1 0 –11 –10

Rörelseresultat 17 1 64 48

Finansiella intäkter 0 0 1 1

Finansiella kostnader –4 –2 –12 –10

Resultat före skatt 13 –1 53 39

Skatt på periodens resultat –2 0 25 27

Periodens resultat 11 –1 78 66

Periodens resultat fördelas på:

Moderbolagets aktieägare (Mkr) 11 –1 78 66

Resultat per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr) 0,37 –0,04 3,01 2,71

Antal aktier (tusen)

Per balansdagen 28 431 22 745 28 431 28 431

Genomsnittligt under perioden 28 431 22 745 25 841 24 419

Rörelseresultat, före av- och nedskrivningar (EBITDA) 23 5 85 67

Av- och nedskrivningar –6 –4 –21 –19

Rörelseresultat 17 1 64 48

Totalresultaträkning i sammandrag, koncernen för koncernen

Mkr
Jan–mars 

2016
Jan–mars 

2015
Rullande 

12 mån
Helår 
2015

Periodens resultat 11 –1 78 66

Poster som inte kan omföras till årets resultat

Poster som inte kan omföras till årets resultat – – – – 

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 10 9 –32 –33

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 10 9 –32 –33

Periodens övrigt totalresultat 10 9 –32 –33

Periodens totalresultat 21 8 46 33

Periodens totalresultat fördelas på:

Moderbolagets aktieägare (Mkr) 21 8 46 33
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Balansräkning sammandrag, koncernen

Mkr 31 mars 2016 31 mars 2015 31 dec 2015

Immateriella anläggningstillgångar¹ 1 076 883 1 067

Materiella anläggningstillgångar 47 9 47

Långfristiga fordringar 2 0 2

Uppskjutna skattefordringar 79 49 79

Anläggningstillgångar 1 204 941 1 195

Varulager 151 104 151

Kundfordringar 134 105 131

Skattefordringar 3 2 3

Övriga fordringar² 1 1 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 12

Likvida medel 51 38 61

Omsättningstillgångar 354 262 360

Tillgångar 1 558 1 203 1 555

Aktiekapital 569 455 569

Övrigt tillskjutet kapital 165 186 165

Reserver –15 17 –25

Balanserad vinst, inklusive periodens resultat 179 101 168

Eget kapital 898 759 877

Långfristiga räntebärande skulder 271 150 250

Övriga långfristiga skulder – 4 –

Uppskjutna skatteskulder 136 81 135

Långfristiga skulder 407 235 385

Kortfristiga räntebärande skulder 22 42 69

Leverantörsskulder 129 93 132

Övriga kortfristiga skulder² 26 28 31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 46 61

Kortfristiga skulder 253 209 293

Skulder 660 444 678

Eget kapital och skulder 1 558 1 203 1 555

Ställda säkerheter 830 772 796

Ansvarsförbindelser – – –

¹ Immateriella tillgångar

Mkr 31 mars 2016 31 mars 2015 31 dec 2015

Varumärken 534 342 533

Goodwil 522 534 516

Övriga materiella anläggningstillgångar 20 7 18

Summa 1 076 883 1 067

² Verkligt värde och redovisat i balansräkningen

Mkr 31 mars 2016 31 mars 2015 31 dec 2015

Tillgångar

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde

Valutaterminer¹ 0 1 1

Summa 0 1 1

Finansiella instrument ej redovisde till verkligt värde

Övriga fordringar 1 0 1

Summa 1 0 1

Summa övriga fordringar 1 1 2

Skulder

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde

Valutaterminer¹ 1 – 0

Summa 1 – 0

Finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde

Övriga kortfristiga skulder 25 28 31

Summa 25 28 31

Summa övriga kortfristiga skulder 26 28 31

¹  Koncernen innehar finansiella instrument i form av valutaterminskontrakt som redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Det verkliga värdet har för samtliga kontrakt värderats utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata, 
dvs. nivå 2 enligt IFRS 13. För övriga finansiella instrument överensstämmer i allt väsentligt verkligt värde med bokfört värde. För ytterligare information hänvisas till not 32 årsredovisning 2015.  
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Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncernen

Mkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserad vinst, 
inkl. periodens  

resultat Eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 455 186 8 102 751

Periodens resultat – – – –1 –1

Periodens övrigt totalresultat – – 9 – 9

Periodens totalreultat – – 9 –1 9

Utgående eget kapital 2015-03-31 455 186 17 101 759

Ingående eget kapital 2015-04-01 455 186 17 101 759

Periodens resultat – – – 67 67

Periodens övrigt totalresultat – – –42 – –42

Periodens totalresultat – – –42 67 25

Nyemission 114 8 – – 122

Emissionskostnader – –4 – – –4

Utdelning – –25 – – –25

Transaktioner med koncernens ägare 114 –21 – – 93

Utgående eget kapital 2015-12-31 569 165 –25 168 877

Ingående eget kapital 2016-01-01 569 165 –25 168 877

Periodens resultat – – – 11 11

Periodens övrigt totalresultat – – 10 – 10

Periodens totalresultat – – 10 11 21

Utgående eget kapital 2016-03-31 569 165 –15 179 898

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen

Mkr
Jan–mars 

2016
Jan–mars 

2015
Rullande 

12 mån
Helår 
2015

Resultat före skatt 13 –1 53 39

Justrering för poster som inte ingår i kassaflödet 9 14 23 28

Betald inkomstskatt –2 0 –5 –3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 20 13 71 64

Ökning (–)/Minskning (+) av varulager 1 –3 10 6

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –4 –2 9 11

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelseskulder 3 6 3 6

Förändringar i rörelsekapital 0 1 22 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 14 93 87

Förvärv av företag eller verksamheter - –16 –235 –251

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –2 0 –4 –2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –2 – –3 –1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 – 0 –

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar – – 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –4 –16 –242 –354

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 16 –2 –149 –167

Nyemission – – 122 122

Emissionskostnader – – –4 –4

Upptagna lån 25 – 145 120

Amortering av lån –52 –11 –71 –30

Lämnad utdelning – – –25 –25

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –27 –11 167 183

Periodens kassaflöde –11 –13 18 16

Likvida medel vid periodens början 61 50 38 50

Omräkningsdifferens i likvida medel 1 1 –5 –5

Likvida medel vid periodens slut 51 38 51 61
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Kvartalsdata, koncernen

Mkr
2016  

kv 1
2015 
kv 4

2015 
kv 3

2015 
kv2

2015 
kv 1

2014 
kv 4

2014 
kv 3

2014 
kv 2

2014 
kv 1

2013 
kv 4

2013 
kv 3

2013 
kv 2

Nettoomsättning 350 352 367 223 232 228 228 223 241 225 229 220

Kostnad för sålda varor –219 –219 –226 –121 –133 –124 –123 –119 –133 –124 –123 –116

Bruttoresultat 131 133 141 102 99 104 105 104 108 101 106 104

Försäljningskostnader –83 –84 –95 –69 –75 –65 –64 –71 –71 –64 –69 –71

Administrationskostnader –31 –31 –27 –21 –24 –22 –20 –23 –22 –21 –19 –21

Övriga rörelseintäkter 1 5 0 3 1 1 1 2 2 1 1 1

Övriga rörelsekostnader –1 0 –8 –2 0 –1 0 0 –1 –1 0 0

Rörelseresultat 17 23 11 13 1 17 22 12 16 16 19 13

Finansiella intäkter 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Finansiella kostnader –4 –2 –4 –2 –2 –3 –2 –2 –2 –3 –2 –4

Resultat före skatt 13 22 7 11 –1 15 20 10 14 14 17 9

Skatt på periodens resultat –2 –6 32 1 0 10 –2 –2 –2 –2 0 0

Periodens resultat 11 16 39 12 –1 25 18 8 12 12 17 9

Poster av engångskaraktär

Poster av engångskaraktär ingående i rörelseresultatet – –2 14 –2 10 – – –2 –1 0 – –

Rörelseresultat, före poster av engångskaraktär 17 21 25 11 11 17 22 10 15 16 19 13

Av- och nedskrivningar

Av- och nedskrivningar ingående i rörelseresultatet 6 6 6 3 4 4 3 4 3 4 3 4

Rörelseresultat, före avskrivningar  
och nedskrivningar (EBITDA) 23 29 17 16 5 21 25 16 19 20 22 17

Av- och nedskrivningar och poster av engångskaraktär

Av- och nedskrivningar och poster av engångskaraktär 
ingående i rörelseresultatet 6 4 20 1 14 4 3 2 2 4 3 4

Rörelseresultat, före av- och nedskrivningar (EBITDA), 
före poster av engångskaraktär 23 27 31 14 15 21 25 14 18 20 22 17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 20 30 23 14 15 23 11 7 35 19 0

Antal anställda, per balansdagen 285 294 284 156 163 167 152 150 154 157 162 169

Segmentredovisning i sammandrag, koncernen

Mkr Sverige Norge Finland Danmark
Koncern- 

gemensamma 
funktioner 

Koncernen

Januari–mars 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning, extern 101 100 89 104 39 28 121 – – 0 350 232

Nettoomsättning, koncernintern 12 8 1 0 1 – 19 – –33 –8 – –

Nettoomsättning 113 108 90 104 40 28 140 – –33 –8 350 232

Rörelsekostnader (exklusive av- och nedskrivningar), externa –95 –108 –77 –89 –19 –21 –127 – –9 –9 –327 –227

Rörelsekostnader, koncerninterna –9 –2 –6 –5 –16 –4 –3 – 34 11 – –

Rörelsekostnader (exklusive av- och nedskrivningar) –104 –110 –83 –94 –35 –25 –130 – 25 2 –327 –227

Rörelseresultat före av- och  
nedskrivningar (EBITDA), ofördelat 9 –2 7 10 5 3 10 – –8 –6 23 5

Av- och nedskrivningar –1 0 –1 –1 –1 –1 –2 – –1 –2 –6 –4

Rörelseresultat, ofördelat 8 –2 6 9 4 2 8 – –9 –8 17 1

Finansiella poster –4 –2

Resultat före skatt 13 –1

Väsentliga intäkts- och kostnadsposter  
som redoviss i resultaträkningen: 

Avsättning kostnader för omstrukturering av rörelse – –10 – – – – – – – – – –10

Medelantal anställda 56 52 76 86 25 20 121 – 9 8 287 166

Antal anställda, per balansdagen 56 50 72 85 25 20 123 – 9 8 285 163
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Nyckeltal för koncernen

Jan–mars 
2016

Jan–mars 
2015

Rullande 
12 mån

Helår 
2015

Nettoomsättningstillväxt, % 50,9 –3,7 41,8 27,6

Bruttomarginal, % 37,4 42,7 39,2 40,5

EBITDA-marginal, före poster av engångskaraktär. % 6,6 6,5 7,4 7,4

EBITDA-marginal, % 6,6 2,2 6,6 5,7

Rörelsemarginal, före poster av engångskaraktär, % 4,9 4,7 5,7 5,8

Rörelsemarginal, % 4,9 0,4 5,0 4,1

Vinstmarginal, % 3,7 –0,4 4,1 3,3

Genomsnittligt sysselsatt kapital, Mkr 1 194 952 1 071 1 074

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,4 0,1 6,1 4,6

Avkastning på eget kapital, % 1,2 neg. 9,4 8,1

Nettoskuld, Mkr 242 154 242 258

Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,8 3,9

Nettoskuldsättningsgrad. ggr 0,3 0,2 0,3 0,3

Räntetäckningsgrad, ggr 4,3 0,5 5,4 4,9

Soliditet, % 57,6 63,1 57,6 56,4

Definitioner
Avkastning på sysselsatt kapital. Resultat före skatt plus finansiella kostnader i 
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal. Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och 
immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal. EBITDA i förhållande till nettoomsättning.

Nettoomsättningstillväxt. Årets nettoomsättning minus föregående års 
nettoomsättning i förhållande till föregående års nettoomsättning.

Nettoskuld. Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med likvida 
medel inklusive kortfristiga placeringar.

Nettoskuld/EBITDA. Nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad. Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Organisk förändring. Jämförelsetal år över år justerade för omräkningseffekter vid 
konsolidering samt för förändringar i strukturen.

Poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär, t.ex. omstruktureringar och 
påverkan från förvärv.

Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad. Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till 
räntekostnader.

Rörelsemarginal. Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet. Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital. Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och 
uppskjuten skatteskuld.

Utdelningsandel. Föreslagen/beslutad utdelning per aktie i förhållande till resultat per 
aktie.

Vinstmarginal. Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättningen.

För ytterligare definitioner hänvisas till årsredovisning 2015.

Försäljningskanaler
Apotekshandel. Aktörer som bedriver detaljhandel med läkemedel och andra 
farmaceutiska specialpreparat i form av butikshandel och aktörer som bedriver 
grossisthandel specialiserad på vidareförsäljning till aktörer som bedriver detaljhandel 
med läkemedel och andra farmaceutiska specialpreparat.

Dagligvaruhandel. Aktörer som bedriver detaljhandel med ett brett sortiment av 
hushållsnära varor i form av butikshandel. Med sådana aktörer avses stormarknader, 
supermarkets, lågprisbutiker, jour- och närbutiker.

E-handel. Aktörer med huvudsyfte att bedriva handel med konsument över internet,  
i en så kallad nätbutik/webbportal, där slutkonsumenten efter lagd order får varan 
levererad till bostad eller annan angiven adress. I denna kanal ingår även Midsonas 
egna nätbutiker/webbplatser där försäljning direkt till konsument sker samt 
postorderförsäljning direkt till slutkonsument.

Hälsofackhandel. Aktörer som bedriver detaljhandel specialiserad på hälsa och 
egenvård i huvudsak i form av butikshandel och aktörer som bedriver grossisthandel 
specialiserad på vidareförsäljning till aktörer som bedriver detaljhandel specialiserad på 
hälsa och egenvård.

Övrig fackhandel. Aktörer som bedriver övrig detaljhandel i huvudsak i form av 
butikshandel. I denna kanal ingår sport- och fritidshandel, gym, parfymerier, 
babybutiker, klädbutiker och bagerier.

Övrig försäljningskanal. Aktörer som bedriver handel på annat sätt som inte kan 
klassificeras in under de andra försäljningskanalerna. I denna kanal ingår catering 
(hotell, restauranger, personalmatsalar), terapeuter och kontraktstillverkning.
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Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr
Jan–mars 

2016
Jan–mars 

2015
Rullande 

12 mån
Helår 
2015

Nettoomsättning 6 6 23 23

Försäljningskostnader 0 0 0 0

Administrationskostnader –9 –9 –34 –34

Övriga rörelseintäkter 1 1 4 4

Övriga rörelsekostnader –1 –1 –4 –4

Rörelseresultat –3 –3 –11 –11

Resultat från andelar i dotterbolag 0 0 39 39

Finansiella intäkter 4 5 4 5

Finansiella kostnader –2 –1 –17 –16

Resultat efter finansiella poster –1 1 15 17

Bokslutsdispositioner – – – –

Resultat före skatt –1 1 15 17

Skatt på periodens resultat – – 21 21

Periodens resultat –1 1 36 38

Totalresultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr
Jan–mars 

2016
Jan–mars 

2015
Rullande 

12 mån
Helår 
2015

Periodens resultat –1 1 36 38

Periodens övrigt totalresultat – – – –

Periodens totalresultat –1 1 36 38

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr
31 mars 

2016
31 mars 

2015
31 dec 

2015

Immateriella anläggningstillgångar 1 2 1

Materiella anläggningstillgångar 0 1 0

Andelar i dotterbolag 790 481 790

Fordringar hos dotterbolag 217 245 186

Uppskjutna skattefordringar 35 15 35

Finansiella anläggningstillgångar 1 042 741 1 011

Anläggningstillgångar 1 043 744 1 012

Fordringar hos dotterbolag 6 44 46

Övriga fordringar 4 4 4

Kassa och bank 0 1 5

Omsättningstillgångar 10 49 55

Tillgångar 1 053 793 1 067

Aktiekapital 569 455 569

Reservfond 57 57 57

Balanserade vinstmedel, inklusive periodens resultat och övriga reserver 91 76 92

Eget kapital 717 588 718

Skulder till kreditinstitut 210 95 190

Skulder till dotterbolag 0 1 0

Långfristiga skulder 210 96 190

Skulder till kreditinstitut 20 41 67

Skulder till dotterbolag 100 61 85

Övriga kortfristiga skulder 6 7 7

Kortfristiga skulder 126 109 159

Eget kapital och skulder 1 053 793 1 067
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Finansiell kalender
2016 2017

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB

Halvårsrapport  
januari–juni 2016

15 juli 2016

Delårsrapport  
januari–mars 2016

27 april 2016

Delårsrapport  
januari–september 2016

21 oktober 2016

Bokslutskommuniké 2016
8 februari 2017

Ett nordiskt bolag med starka varumärken
Midsona är ett av de ledande konsumentvaruföretagen i Norden 
som verkar inom en växande marknad för hälsa och välbefin-
nande. Vår attraktiva produktportfölj, med välkända produk-
ter, är inriktad på att göra det lättare för alla människor att 
själva bidra till ett sundare liv i vardagen. Affärsmodellen 
 bygger på starka varumärken med bra marknadspositioner, 
innovationer samt en effektiv marknads- och distributions-
struktur. Midsonas A-aktie och B-aktie är sedan 1999 noterade 
på Nasdaq Stockholm i sektorn dagligvaror. 

Klar vision
Visionen är att bli det ledande bolaget inom hälsa och väl-
befinnande i Norden.

Tydliga strategier
•  Tillväxt av prioriterade varumärken – Vi prioriterar egna 

starka varumärken tillsammans med ett antal utvalda licen-
sierade varumärken, som vi utvecklar på våra huvudmark-
nader Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

•  Lönsamhetsoptimering av produktportföljen – Vi arbetar kon-

tinuerligt med att analysera varumärkesportföljen med av-
sikten att satsa på de produkter som kan leverera den bästa 
marginalen och utveckla eller avveckla de som inte bedöms 
uppnå acceptabel lönsamhetsnivå. 

•  Nya tillväxtområden – Vi investerar aktivt i bland annat för-
värv för att etablera oss inom närliggande produktområden. 

•  Effektiv organisation – Vi arbetar aktivt för en vid varje 
 tillfälle optimal organisation och en sänkt kostnadsnivå  
i bolaget. 

Långsiktiga finansiella mål
Långsiktiga finansiella mål fastställda av styrelsen i Midsona AB 
(publ) under det andra kvartalet 2013. 
•  Nettoomsättningstillväxt 10 procent, genom organisk 

 tillväxt och förvärv. 
•  En rörelsemarginal >10 procent. 
•  Ett förhållande mellan nettoskuldsättning/rörelseresultat 

före avskrivningar på materiella- och immateriella anlägg-
ningstillgångar (EBITDA) <2 gånger. 

•  Över tid lämna en utdelning >30 procent av resultat efter 
skatt. 

Detta är Midsona

Rapporten finns i en svensk och en engelsk version. I det fall det finns avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen är den svenska versionen den officiella versionen.



SPORTS NUTRITION

Urtekram
Ett ledande varumärke inom ekologiska 
livsmedel och ekologiskt certifierade 
kroppsvårdsprodukter med en bred 
 produktportfölj tillgänglig primärt i 
 dagligvaruhandeln i Norden.

Tri Tolonen
En serie högkvalitativa kosttillskott med 
vitaminer, mineraler och antioxidanter, 
som säljs i dagligvaru-, hälsofack- och 
apotekshandeln i Finland.

Friggs
Ett brett hälsovarumärke med tydlig livs-
medelsprofil, som främst finns tillgängligt 
i dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och 
Norge.

Supernature
Ett varumärke inom supermat; enkel mat 
från naturen med naturligt innehåll av 
mycket höga koncentrationer av viktiga 
näringsämnen. Produkterna är främst till-
gängliga i hälsofackhandeln i Sverige och 
Norge.

Dalblads
En serie sportrelaterade produkter för 
 såväl vardagsmotionären som elitidrotta-
ren, vilka primärt säljs i dagligvaruhan-
deln och övrig fackhandel i Sverige och 
Norge.

MyggA
Ett myggmedel som finns i flera varianter 
för att passa olika behov och önskemål. 
Produkterna säljs primärt i apoteks- och 
dagligvaruhandeln samt övrig fackhandel 
i Sverige och Norge.

Naturdiet
En serie måltidsalternativ för en hälso-
sam livsstil, som huvudsakligen säljs i 
dagligvaruhandeln i Sverige, Finland och 
Norge. Produkterna är fyllda av vitaminer 
och mineraler som kroppen behöver men 
har alltid ett lågt energiinnehåll. 

Miwana
En serie naturliga produkter för hela 
 familjen vid förkylningsrelaterade pro-
blem i näsa och hals, vilka huvudsakligen 
säljs i apotekshandeln i Sverige och Norge.

Åtta prioriterade varumärken
Midsonas verksamhet bygger på starka egna varumärken. Fyra av dessa spelar en mycket 
central roll för koncernens tillväxt och står för en stor del av försäljningen. Dessa är Urtekram, 
Friggs, Dalblads och Naturdiet. Även varumärkena Tri Tolonen, Supernature , MyggA och 
Miwana är prioriterade.
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