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Scandivir värderas till 100 MSEK – SCN säljer delar av sitt innehav för 13,5 MSEK 

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har sålt 13,5 procent av bolagets innehav i Scandivir 
AB för 13,5 MSEK, vilket innebär att Scandivir värderas till 100 MSEK. Scandivir arbetar med 
utveckling av diagnostiska tester för fetmaviruset AD36, och med forskning kring antivirala 
substanser (exempelvis SCN:s patenterade substans NGNA/N5G) för att hitta 
behandlingsmetoder för förkylning och andra virusrelaterade sjukdomar. 

”SCN har idag ett börsvärde på ca 130 miljoner SEK, men att vi nu får 13,5 miljoner SEK för en del av 
vårt innehav i dotterbolaget Scandivir AB indikerar att bara Scandivir är värt 100 miljoner SEK. Detta 
visar tydligt att vi har lyckats bygga betydande underliggande värden vid sidan av bolagets ordinarie 
verksamhet, och det visar också att vår strategi – att skapa nya, innovativa produkter genom allianser 
med ledande forskare inom områden av stort kommersiellt intresse – har potential att fortsätta att 
skapa ytterligare värden för SCN i framtiden”, säger Thomas Christensen, CEO för SCN. 
 
Scandivir etablerades i april 2008 av SCN och den amerikanske överviktsforskaren professor Richard 
L. Atkinson. I bolagets portfölj finns ett flertal lovande patent kring virusrelaterade sjukdomar, bland 
annat fetma, och även SCN:s patenterade antivirala substans NGNA/N5G. Intensivt arbete med 
forskning och utveckling pågår nu inom professor Atkinsons företag Obetech på University of Virginia, 
med stöd från SCN:s nätverk av forskare på Karolinska Institutet. Målet är att kunna lansera ett 
diagnostiskt test under 2009, och antivirala behandlingar snart därefter. 
 
”SCN ser stor potential i Scandivir och de produkter som det pågående forsknings- och 
utvecklingsarbetet kommer att leda till. Vi är övertygade om att Scandivir kommer att öka i värde, och 
därför tänker vi behålla vårt majoritetsägande i bolaget, så att våra aktieägare får del av den 
värdeökningen”, säger Ulf Söderberg, styrelseordförande i SCN. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Christensen, CEO, tc@scnutrition.com, +47 922 55 444  
Ulf Söderberg, styrelseordförande, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81  

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av 
kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet 
(nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade 
varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och 
strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och 
vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och 
på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM 
Equity (www.ngm.se) under tickern ”SCN”.  
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