
 
  

 

                

 
 
Om Midsona AB 
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. 
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt 
via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. 
Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com 
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Delårsrapport januari-september 2018 
     
 

 

Starkt kassaflöde, organisk 

försäljningstillväxt och förbättrad 

EBITDA  
 

JULI-SEPTEMBER 2018 (TREDJE KVARTALET) 
 Nettoomsättningen uppgick till 773 Mkr (573).  

 EBITDA uppgick till 68 Mkr (52), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 

8,8 procent (9,1).  

 Periodens resultat uppgick till 32 Mkr (11), motsvarande ett resultat per aktie på 0,70 kr 

(0,25) före utspädning och 0,69 kr (0,25) efter utspädning. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 96 Mkr (17). 

 

JANUARI-SEPTEMBER (NIO MÅNADER) 
 Nettoomsättningen uppgick till 2 097 Mkr (1 575).  

 EBITDA uppgick till 182 Mkr (131), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal 

på 8,7 procent (8,3). 

 Periodens resultat uppgick till 96 Mkr (50), motsvarande ett resultat per aktie på 2,09 kr 

(1,15) före utspädning och 2,07 kr (1,15) efter utspädning. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 132 Mkr (76). 
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Koncernchefens kommentar 

 

Fortsatt förbättrad försäljning och resultat 
Midsonas försäljning tredje kvartalet ökade med 35 procent och uppgick till 773 Mkr 
(573). Det underliggande operativa resultatet, mätt som EBITDA före jämförelsestörande 

poster, blev 68 Mkr (52) och var det högsta någonsin i koncernens historia. Det fria 
kassaflödet förbättrades till 96 Mkr (17). 

 
Delvis utmanande förutsättningar i kvartalet 
Sommaren 2018 var ovanligt varm och ett antal varugrupper påverkades, enligt vår 

bedömning, negativt av vädret. Trots det lyckades vi uppnå en organisk tillväxt på 2 
procent. Koncernens åtta prioriterade varumärken uppvisade en tillväxt på 4 procent. 

Friggs, MyggA samt det nya distributionsavtalet för HRA Pharma bidrog bland annat 
positivt. Försvagningen av den svenska kronan mot euron fortsatte med en avsevärd 
negativ effekt på Sveriges och koncernens resultat. Vi har initierat prisökningar för att 

kompensera, men de kommer först att få genomslag i resultatet under första halvåret 
2019.  

 
God utveckling i förvärvade Davert 
Midsona tillträdde förvärvet av tyska Davert i maj 2018. Under sommaren har 

integrationsarbetet varit intensivt och det har fortgått helt enligt plan i ett mycket gott 
samarbetsklimat. Vi har kunnat konstatera att det föreligger synergier inom områden som 

cross-selling, produktinnovation, inköp och produktion. År 2022 förväntas dessa synergier 
ha en årlig positiv effekt på EBITDA med cirka 40 Mkr. Den underliggande verksamheten i 
Davert har också utvecklats väl med en ökad försäljning och en förbättrad EBITDA-

marginal jämfört med samma kvartal föregående år.  
 

Konsolidering av den europeiska marknaden via förvärv 
Förvärvet av Davert var Midsonas första större steg utanför hemmamarknaden i Norden. 
Vi är ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Norden och det har därför 

varit naturligt att nu höja blicken mot Europa. Vi har kunnat konstatera att den 
europeiska marknaden är fragmenterad på samma vis som den nordiska var då vi 

startade vår förvärvsresa. Företrädesvis består marknaden av privatägda bolag med 
positioner i någon eller några nischer. Vi har identifierat ett antal intressanta objekt och 
undersöker löpande möjligheterna till nya europeiska förvärv. 
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Fortsatta möjligheter till försäljningstillväxt och resultatförbättring 
Den starka utvecklingen till trots är bedömningen att det finns möjligheter till fortsatt 
försäljningsökning och resultatförbättring genom att accelerera tillväxten för våra 

varumärken, fortsatt långsiktigt förändringsarbete, att integrera förvärvade Davert samt 
fler förvärv. Vi förbereder för nya förvärv utanför Norden med visionen att på sikt bli ett 

av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa. 
 

 

Peter Åsberg, VD och koncernchef 

 

 
 
 
För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller CFO Lennart Svensson, 
+46(0)767 74 33 04 
 
 
Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 25 
oktober 2018 kl 8:00 CET. 
 
 
 
 

 
 
 


