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SIMRIS ALG
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2018
PERIODEN I KORTHET
Belopp i tkr

Nettoomsättning

KOMMENTAR FRÅN VD
okt–dec
2018

okt–dec
2017

helår
2018

helår
2017

209

268

762

852

Rörelseresultat

–6 772

–6 407

–22 671

–22 609

Resultat före skatt

–6 524

–6 462

–23 989

–22 963

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

–7 318

–5 781

–22 269

–23 621

4 416

7 425

4 416

7 425

Likvida medel vid periodens slut

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 209 tkr (268).
Rörelseresultatet uppgick till –6 772 tkr (–6 407).
EFSA:s arbetsgrupp för Novel Foods återkom med ytterligare frågor om
Simris Algs ansökan om godkännande inom EU.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

•
•
•

Jonas Sohlman ny CFO för Simris Alg.
Lån om 10 mkr från Formue Nord Markedsneutral A/S till drift och utveckling
med löptid till 31 oktober.
Försäljningen översteg 1 mkr i januari 2019, bestående av den första större
ordern till Sydkorea som levererades i dagarna, samt ökad webbförsäljning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2018

•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 762 tkr (852).
Rörelseresultatet uppgick till –22 671 tkr (–22 609).
Dotterbolag bildat i USA för att möjliggöra försäljning till återförsäljare och
slutkonsument direkt från lager i USA.
Avtal med Infobell om försäljning och marknadsföring av Simris® Algae
Omega-3 i Sydkorea, motsvarande en minimivolym om 7 mkr under tre år.
Avtal med Axstores AB/Åhlens som återförsäljare av Simris® Select och
Simris® Algae Omega-3 i Sverige.
Avtal med L’Officiel Fund (USA) om finansiering med upp till 60 mkr under
tre år till rörelsekapital och marknadsföring.
Företrädesemission av B-aktier om 24,5 mkr, som fulltecknades.
Besked om att ansökan om godkännande för Simris Algs omega-3-produkter
behandlas under den nya förordningen om Nya livsmedel (EG-förordning
2015/2283), som trädde i kraft den 1 januari 2018.

2018 var det år då vi på allvar inledde vår
internationella satsning. Fjärde kvartalet
präglades av förstärkt aktivitet i USA, med
tyngdpunkt på Los Angeles och New York.
Våra första tio
återförsäljare är nu
klara av de femtio
som vi avser att
knyta till oss under
2019. Samtidigt
har vi lanserat en
ny webbshop för
USA-marknaden,
eftersom den digitala försäljningen är
huvudfokus för vår volymstrategi.
I och med detta bokslut tänker vi även
lämna hundåren bakom oss, där vi på
grund av EU-regelverket endast haft
obetydlig försäljning. Vi fortsätter givetvis
driva processen för att få våra produkter
godkända även på hemmaplan, men
fokuserar våra försäljningsinsatser på
andra marknader. Förutsättningarna är nu
på plats i både Sydkorea och USA, varför
vi räknar med signifikant ökad försäljning
under 2019.
Redan under januari månad bröt vi
igenom miljongränsen i försäljning, tack
vare en order från Sydkorea och ökad
webbförsäljning. Vi satsar nu offensivt på
att nå samma nivå i US-dollar på årsbasis
under 2019, d.v.s. drygt 9 mkr. En mer
utförlig utvärdering av vår USA-strategi och
sammanfattning av våra försäljningsmål
för 2019 återfinns på följande sida.
Fredrika Gullfot
Hammenhög, februari 2019

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, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness.
Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664.
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.
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SIMRIS I USA
USA är vår huvudmarknad för Simris® Algae Omega-3. Det
är den största marknaden för omega-3-tillskott i världen, och
nästan åtta procent av befolkningen uppges regelbundet äta
omega-3-tillskott enligt NIH, National Institutes of Health.
Här finns även tydlig efterfrågan på nya, exklusiva wellnessprodukter, som är en ny kategori på stark frammarsch i lifestyle-segmentet.
Vi riktar oss direkt till konsument genom digitala kanaler
(e-handel), i kombination med noga utvalda återförsäljare
som fungerar som skyltfönster för våra produkter för att skapa
buzz och bygga varumärke. Vår strategi är lokalt fokuserad
på trendsättande stadsdelar i Los Angeles och New York, där
vi riktar oss till specifika kategorier av återförsäljare inom bl.a.
lifestyle, skönhet och design. De återförsäljare vi söker upp är
tydliga trendledare inom sin nisch, och utmärker sig genom
exklusivt och noggrant utvalt produktsortiment samt hög trovärdighet i våra målgrupper. Vårt mål är att rekrytera ett antal
återförsäljare inom varje kategori i respektive stad, och totalt
femtio återförsäljare för 2019. Tio av dessa återförsäljare är i
nuläget klara, varav två nyligen börjat sälja och övriga kommer
lansera våra produkter i februari och mars. Ytterligare cirka
tjugo återförsäljare utvärderar för närvarande våra produkter,
för lansering senare i vår. Bearbetning av ytterligare återförsälj
are pågår kontinuerligt, och vi kommer under våren rekrytera
en Account Manager på plats i USA för att ta hand om våra
kunder.
Vi har nyligen lanserat en ny version av vår webbshop som
riktar sig till USA-marknaden. Funktionaliteten och innehållet
kommer utvecklas ytterligare under våren, med bland annat

prenumerationer och liknande erbjudanden som skapar
kundlojalitet. Vi ligger därmed väl i fas med planen för både
webbhandel och fysiska återförsäljare för 2019.

STATUS ÅTERFÖRSÄLJARE USA

FÖRSÄLJNINGSMÅL 2019 (SEK)

STATUS UPPSTART USA

FÖRSÄLJNINGSMÅL PÅ KORT SIKT (2019)
Vi siktar på en total försäljning på mellan 6,5 och 11,6 mkr
under 2019, med målsättning runt 9 mkr. Vi antar att USA
kommer stå för den största delen av vår försäljning under året
med cirka 65 procent av omsättningen, följt av Sydkorea med
cirka 30 procent.
I Sydkorea har vi avtal om försäljning på minst 7 mkr under
de närmaste tre åren. Vi räknar därför med en försäljning till
Sydkorea på 2 till 3 mkr under 2019. Utifrån feedbacken från
återförsäljare och våra planerade satsningar i USA antar vi
sammantaget följande indikativa försäljningsutveckling per
kvartal under 2019:
januari–mars: 1,1–1,2 mkr
april–juni: 0,5–0,6 mkr
juli–september: 1,2–1,8 mkr
oktober–december: 3,7–8,0 mkr
Bruttomarginalerna är sunda med i genomsnitt 30 till 65 procent, beroende på om försäljningen sker via distributör, till
återförsäljare, eller direkt till konsument. Siffrorna baseras på
kostnaden för sålda varor (COGS) inklusive direkta försäljningskostnader, men exklusive overhead och finansiella kostnader.
Inom USA och Sverige/EU räknar vi med att 70 procent av
försäljningen ska komma från e-handel och 30 procent från
återförsäljare, vilket bådar för god lönsamhet på sikt.
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Klara: 10 återförsäljare
Mål 2019: 50 återförsäljare

Bolagsetablering
FDA-registrering
Skatteregistrering NY/CA
Bank & betallösningar
Export/importrutiner
Lager New York
Lager Los Angeles
Administrativt stöd
Account Manager
E-handelsplattform USA
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ÖVERSIKT
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 209 tkr
(268). För helåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 762 tkr
(852). Omsättningen påverkades av förseningen av godkännandet inom EU. Ärendet pågår och för närvarande saknas
ytterligare uppgifter om aktualiserad tidsplan. För att kunna
öka intäkterna oberoende av försäljningsmöjligheter inom EU
har koncernen istället satsat på internationella marknader, där
USA är huvudfokus och Sydkorea fungerar som första inkörs
port till Asien. Dotterbolaget i USA, Simris Inc, som bildades
under andra kvartalet möjliggör försäljning till både återförsälj
are och slutkonsument direkt från lager i USA, och uppbyggnad pågår av återförsäljarnät och e-handel. I Sydkorea har
avtal tecknats med Infobell Co.,Ltd för försäljning av Simris®
Algae Omega-3, till en minimivolym av 7 mkr under tre år.
Under 2018 lades den första beställningen vilket genererade en
försäljningsintäkt om 926 tkr i januari.
Varulagret ökade med 1 046 tkr (1 265) under fjärde kvartalet.
Under helåret 2018 ökade varulagret med 2 558 tkr (4 672).
Rörelseresultatet uppgick till –6 772 tkr (–6 407) under fjärde
kvartalet och till –22 671 tkr (–22 609) under helåret 2018.

INVESTERINGAR
De sammanlagda investeringarna i anläggningstillgångar
under helåret 2018 uppgick till 170 tkr (301). Det totala värdet
på koncernens anläggningstillgångar uppgick till 34 442 tkr
(37 719) vid periodens utgång. Avskrivningar av anläggnings
tillgångar gjordes med 870 tkr (877) för kvartalet, och för helåret 2018 med 3 479 tkr (3 481). Avskrivningarna per månad
uppgår i dagsläget till 290 tkr. Anläggningstillgångarna skrivs
av med 5–10 år för de flesta inventarier, och upp till 40 år för
fastigheten.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under
det fjärde kvartalet till –7 318 tkr (–5 781) och till –22 269 tkr
(–23 621) under helåret 2018. Kassaflödet efter investeringar och finansiering uppgick under det fjärde kvartalet till
–17 697 tkr (–6 113) och under helåret 2018 till –3 009 tkr
(–24 703). Vid periodens utgång uppgick de likvida medlen
till 4 416 tkr (7 425). Under året har en företrädesemission
genomförts om 24,5 mkr. Koncernen tillfördes 21,4 mkr efter
kvittning av del av tidigare lån om cirka 3,1 mkr från AB Box
Play och före emissionskostnader om cirka 4 mkr.
De sammanlagda skulderna per den 31 december 2018
uppgick till 10 003 tkr (11 669).
Under året har även två riktade nyemissioner om sammanlagt 1,5 mkr till L’Officiel Fund genomförts enligt villkor i det
finansieringsavtal som ingicks med fonden i mars 2018.
Simris Alg planerar för närvarande inte att göra ytterligare
avrop enligt finansieringsavtalet.
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I februari upptog Simris Alg ett lån på 10 mkr av Formue
Nord Markedsneutral A/S, för att säkra driften och utvecklingen
av bolaget till oktober 2019. Ledningen verkar fortsatt för att
finansiera bolaget till så förmånliga villkor som möjligt, tills
egen intjäningsförmåga uppnåtts, i syfte att gynna aktie
ägarnas långsiktiga intressen.

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till
39 783 tkr (42 684). Soliditeten uppgick till 80 procent,
jämfört med 78 procent den 31 december 2017.

AKTIEN OCH ÄGARNA
Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgick vid periodens utgång till
1 167 930,73 kronor och är fördelat på 13 443 756 aktier, varav
13 193 756 B-aktier och 250 000 A-aktier. Varje aktie har ett
kvotvärde om 0,0869 kronor. Varje B-aktie ger rätt till en röst
och varje A-aktie ger rätt till två röster. Per den 31 december
2018 hade Simris Alg AB 3 946 aktieägare (3 550), varav de
tio största ägde 45,55 procent av aktiekapitalet och 46,54
procent av rösterna. Simris Algs B-aktie är sedan 22 april
2016 noterad på Nasdaq First North. Under 2018 har aktien
betalats som högst till 12,90 kronor per den 19 januari och
som lägst till 4,43 kronor den 28 december. Sista betalkurs
under året var 4,81 kronor, vilket ger ett börsvärde på cirka
63,4 mkr. Mer information om Simris Algs aktie och ägarna
finns på simrisalg.se/investerare.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM
Simris Alg har tre aktiebaserade incitamentsprogram. I november 2014 emitterades 686 teckningsoptioner till anställda och
ledande befattningshavare. Dessa optioner har fem års löptid
och teckningskurs 12,08 kronor. Varje option ger rätt att teckna
106 aktier av serie B i Simris Alg , vilket motsvarar maximalt
72 414 nya aktier. I mars 2016 emitterades 87 138 tecknings
optioner till anställda. Löptiden är fem år och varje option ger
rätt till teckning av 1,06 aktier av serie B till teckningskursen
22,78 kronor. I maj 2017 emitterades 122 825 tecknings
optioner till anställda. Löptiden är fem år och varje option ger
rätt till teckning av 1,06 aktier av serie B till teckningskursen
19,26 kronor. Samtliga optionsprogram har emitterats utifrån
marknadsmässiga villkor. Om de emitterade optionerna från de
tre programmen utnyttjas fullt ut motsvarar det en utspädning
av aktiekapitalet med cirka 3,0 procent.
I tillägg till ovanstående har Simris Alg i april 2018 emitterat
2,45 miljoner teckningsoptioner till L’Officiel Fund, i enlighet
med villkoren i det finansieringsavtal som tecknades med fonden i mars 2018. Varje option kan lösas in till 1,06 aktier under
en treårsperiod till en teckningskurs på 13,26 kronor per aktie.
Vid fullt utnyttjande av samtliga fyra optionsprogram motsvarar dessa en utspädning av aktiekapitalet med 29,9%.
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PERSONAL OCH ORGANISATION

REDOVISNINGSPRINCIPER

Under fjärde kvartalet genomfördes en nyanställning (Digital
& E-commerce Manager). Medelantalet anställda uppgick till
15 (17) under fjärde kvartalet och till 15 (18) under helåret 2018.

Simris Alg upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1(K3).
Information kring redovisningsprinciper i övrigt framgår av
årsredovisningen för 2017.

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hålls onsdagen 8 maj 2019 i Simris Algs
lokaler, Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Styrelsen föreslår
att ingen utdelning lämnas.

REVISORS GRANSKNING

ÅRSREDOVISNING

Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat kan
påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa
beskrivs i årsredovisningen för 2017 som finns tillgänglig på
simrisalg.se/investerare.

Simris Algs årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på
simrisalg.se/investerare senast den 16 april 2019.

Denna rapport har inte granskats av Simris Algs revisor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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

Pia Gideon
Ordförande

Robin Gustafsson

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör

Louise Nicolin

Adam Springfeldt
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RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning

okt–dec
2018

okt–dec
2017

helår
2018

helår
2017

209

268

762

852

0

0

0

2

1 046

1 265

2 558

4 672

Råvaror och förnödenheter

–1 551

–747

–3 617

–3 054

Personalkostnader

–2 343

–3 579

–9 318

–12 656

Övriga rörelsekostnader

–3 262

–2 738

–9 577

–8 944

–870

–877

–3 479

–3 481

–6 772

–6 407

–22 671

–22 609

247

–54

–1 318

–354

–6 524

–6 462

–23 989

–22 963

29

–4

18

–14

–6 496

–6 465

–23 971

–22 977

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT
Finansnetto
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat
PERIODENS RESULTAT

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

31 dec
2018

31 dec
2017

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar		

2 347

2 677

32 063

35 041

32

0

34 442

37 719

Varulager

9 956

7 393

Övriga omsättningstillgångar

1 022

1 852

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa och Bank

4 416

7 425

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

15 394

16 670

SUMMA TILLGÅNGAR

49 836

54 389

39 783

42 684

51

36

4 339

5 790

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

5 663

5 879

SUMMA SKULDER

10 003

11 669

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

49 836

54 389
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
Belopp i tkr

okt–dec
2018

okt–dec
2017

helår
2018

helår
2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

–5 654

–5 585

–20 510

–19 482

Förändringar i rörelsekapital

–1 664

–196

–1 759

–4 139

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–7 318
–10

–5 781
–100

–22 269
–170

–23 621
–301

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–10 369

–232

19 429

–781

PERIODENS KASSAFLÖDE

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN

–17 697

–6 113

–3 009

–24 703

Likvida medel vid periodens början

22 112

13 538

7 425

32 129

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG

4 416

7 425

4 416

7 425

Belopp i tkr

okt–dec
2018

okt–dec
2017

helår
2018

helår
2017

Eget kapital vid periodens ingång

48 438

49 149

42 684

65 324

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN
Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter,
konvertibelt lån

–2 159

0

21 070

338

Periodens resultat

–6 496

–6 465

–23 971

–22 977

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG

39 783

42 684

39 783

42 684

NYCKELTAL, KONCERNEN

okt–dec
2018

okt–dec
2017

helår
2018

helår
2017

209

268

762

852

–6 772

–6 407

–22 671

–22 609

4 416

7 425

4 416

7 425

39 783

42 684

39 783

42 684

Resultat per aktie (kr)

neg.

neg.

neg.

neg.

Resultat per aktie efter full utspädning (kr)

neg.

neg.

neg.

neg.

Nettoomsättning (tkr)
Rörelseresultat (tkr)
Likvida medel vid periodens slut (tkr)
Eget kapital (tkr)

Eget kapital per aktie (kr)

2,96

4,49

2,96

4,49

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)*

2,96

4,49

2,96

4,49

Antal aktier, medeltal perioden

13 156 935

9 500 000

10 464 848

9 500 000

Antal aktier, periodens slut

13 443 756

9 500 000

13 443 756

9 500 000

Antal aktier, efter full utspädning*

13 443 756

9 514 630

13 443 756

9 508 523

80

78

80

78

Soliditet (%)

49 836

54 389

49 836

54 389

Kassalikviditet (%)

Balansomslutning (tkr)

96

158

96

158

Medelantal anställda under perioden

15

17

15

18

*

Simris Alg har fyra utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för det fjärde kvartalet eller för helåret 2018, då snittkursen för Simris Algs aktie under
kvartalet respektive helåret understiger teckningskursen i de olika programmen. För helåret 2017 har endast programmet från 2014 beaktats då teckningskursen understiger snittkursen för 2017. Om full teckning
sker inom ramen för optionsprogrammen kommer antalet aktier öka med 2 728 563 st.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Balansomslutning – Summan av alla tillgångar i balansräkningen eller summan
av alla skulder och eget kapital.
Eget kapital per aktie – Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt) dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Eget kapital per aktie efter full utspädning – Justerat eget kapital (eget kapital
och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) dividerat med antal
aktier vid periodens slut med beaktande efter konvertering och justerat för effekt
av aktierelaterade ersättningar.
Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i
procent av kortfristiga skulder.
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Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar.
Resultat per aktie – Periodens resultat dividerat med antal aktier efter
periodens slut.
Resultat per aktie efter full utspädning – Periodens resultat dividerat med antal
aktier efter periodens slut, med beaktande efter konvertering och justerat för effekt
av aktierelaterade ersättningar.
Rörelseresultat – Resultat före finansiella kostnader och skatt.
Soliditet – Justerat eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning.

|

6

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2018 • SIMRIS ALG

MODERBOLAGET
Då koncernen till så betydande del består av moderbolagets tillgångar, skulder och resultat hänvisas till
kommentarerna som lämnats till koncernens resultat och ställning.

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

okt–dec
2018

okt–dec
2017

helår
2018

helår
2017

Nettoomsättning

1 061

268

1 614

852

Övriga rörelseintäkter

3 113

0

3 113

2

341

1 265

1 853

4 672

Belopp i tkr

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning
Råvaror och förnödenheter

–1 551

–747

–3 617

–3 054

Personalkostnader

–2 343

–3 579

–9 318

–12 656

Övriga rörelsekostnader

–3 241

–2 738

–9 557

–8 944

–870

–877

–3 479

–3 481

–3 491

–6 407

–19 391

–22 609

247

–54

–1 318

–354

–3 244

–6 462

–20 709

–22 963

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT
Finansnetto
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat
PERIODENS RESULTAT

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

–4

–4

–14

–14

–3 248

–6 465

–20 723

–22 977

31 dec
2018

31 dec
2017

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

2 347

2 677

32 063

35 041

9

0

34 419

37 719

Varulager

9 246

7 393

Övriga omsättningstillgångar

5 051

1 852

Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar		
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa och Bank

4 371

7 425

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

18 668

16 670

SUMMA TILLGÅNGAR

53 087

54 389

43 030

42 684

51

36

4 339

5 790

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

5 667

5 879

SUMMA SKULDER

10 006

11 669

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

53 087

54 389
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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 omega3-fetterna dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra
(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, läkemedel och
klinisk nutrition. Det är en global marknad i stark tillväxt. Värdet
på ingrediensmarknaden för omega-3 EPA & DHA uppgick till
1,2 miljarder USD under 2016, motsvarande ett värde på ungefär 32 miljarder USD i konsumentled (2015). Sett till volymen
på olika marknader är USA störst med 33,5 procent, följt av
Asien med 32,3 procent.
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 dessutom
innehåller miljögifter såsom PCB, tungmetaller och dioxiner.
Den omega-3 som finns i fiskolja kommer ursprungligen 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 idag
för drygt 2 procent av all omega-3 EPA & DHA på marknaden
räknat i volym, men värdet på denna algolja är högt, motsvarande närmare 14 procent av värdet för omega-3-marknaden i
ingrediensledet. Inom kosttillskott, som är det största användningsområdet för omega-3, ökade användningen av alger som
råvara med 11 procent under 2016.

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 Omega3. Simris Alg utvecklar även livsmedel och hälsoprodukter
med odlade alger från andra europeiska leverantörer, under
varumärket Simris® Select. Affärsidén är att utveckla, tillverka
och marknadsföra hälsoprodukter från odlade alger som gör
skillnad för människor, djur och vår planet.

STRATEGI
Simris® Algae Omega-3 är svensk innovation och design i
världsklass. Vi riktar oss specifikt till en stor, globalt växande,

*Källor: GOED, EPA and DHA Omega-3 Ingredient Market Report 2015-2016.

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

medveten och köpstark målgrupp som värdesätter kvalitet,
varumärke och ursprung framför pris i sina konsumtionsval.
Vi positionerar oss medvetet i de övre prissegmenten, där
marknadstillväxten är allra högst. Omega-3-tillskott säljs
traditionellt inom hälsofackhandeln och på dagligvaruhandelns
kosttillskotthyllor. Vi inriktar oss istället på den nya wellness
kategori som just nu växer fram i skärningspunkten mellan
mode, skönhet, hälsa och fitness. Simris® Algae Omega-3 och
Simris som varumärke är skräddarsydda för detta exklusiva
segment med sina höga krav på unika produkter, och där
medvetna konsumtionsval är en självklarhet för den mycket
köpstarka och trendsättande målgruppen.

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 uppnås
genom att satsa på lönsamma och växande marknader och
segment, där omega-3 från alger har betydande konkurrensfördelar jämfört med produkter från fiskolja.

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.

Simris Algs affärsmodell

|

8

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2018 • SIMRIS ALG

HISTORIA OCH PLAN FRAMÅT
UPPSTART I LABBSKALA

•

Bolaget grundas av Fredrika Gullfot och säljer till en början konsulttjänster inom
algodling 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
odlingsmoduler och laboratorium
Priser och utmärkelser: VINN NU 2011 (Vinnova), Årets Nyföretagare 2011 (Nyföretagarcentrum
Ystad-Österlen), Årets Uppstickare Beautiful Business Award 2012 (PwC & Tillväxtverket), Region
Skånes Miljöpris 2012 (Region Skåne)

2011–2012

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

2013–2014

Projektering för utbyggnad av anläggningen till full industriell skala
Priser och utmärkelser: Miljöpriset 2013 (Simrishamns kommun), Skånes mest företagsamma
människa 2013 (Svenskt Näringsliv), Kemiteknikpriset 2014 (Sveriges Kemiingenjörers Riksförbund),
33-listan 2014 (Ny Teknik & Affärsvärlden)

FULL INDUSTRIELL SKALA

•
•
•
•

Lansering av Simris® Algae Omega-3 och Simris® Select

•

Inleder e-handel inom Sverige, EU och övriga internationella målmarknader

2015–2017

Utbyggnad av anläggningen i Hammenhög till full industriell skala
Simris Alg noteras på Nasdaq First North
Påbörjar uppbyggnad av exklusivt återförsäljarnät inom Sverige och på utvalda
internationella målmarknader
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), Finalist SvD Affärsbragd 2016 & 2017 (SvD/Carnegie), Livsmedelspriset 2017

ETABLERING PÅ MÅLMARKNADER

•
•
•
•

>
2018–2020
2018

Lansering av Simris® Algae Omega-3 hos utvalda återförsäljare i USA
Lansering av ny plattform för global e-handel direkt mot konsument
Lansering i Sydkorea som inkörsport till asiatiska marknader
Utveckling och lansering av fler produkter inom Simris® Algae Omega-3,
skräddarsydda för olika målgrupper
Priser och utmärkelser: Finalist FoodBytes! San Francisco 2018 (RaboBank), vinnare
Gasellsprånget Malmö 2018 (Dagens Industri)
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ORDLISTA
DHA – Dokosahexaensyra, essentiell omega-3-fettsyra som finns i
marina organismer (alger, skaldjur, fisk). DHA är viktigt för hjärt- och
kärlhälsa, hjärnan och ögonen, och är nödvändig för fosterutveckling
samt inlärningsförmåga och mental utveckling hos barn.
EFSA – European Food Safety Authority, myndighet för livsmedelssäkerhet inom EU. Motsvaras i Sverige av Livsmedelsverket (SLV).
EPA – Eikosapentaensyra, essentiell omega-3-fettsyra som finns i
marina organismer (alger, skaldjur, fisk). EPA är viktigt för hjärt- och
kärlhälsa, immunförsvar, ämnesomsättning och hjärnfunktion.
Essentiella fettsyror – Livsnödvändiga fetter som måste tillföras via
kosten då kroppen inte kan bilda dem själva.

Novel Foods – Nya livsmedel enligt EU:s Förordning (EU) nr (2015/2283)
om nya livsmedel. Enligt denna förordning ska nya livsmedel förhandsgranskas och godkännas innan de får föras ut på marknaden inom
EU. De livsmedel och ingredienser som inte konsumerats i någon större
utsträckning inom EU fram till den 15 maj 1997 betecknas som ”nya
livsmedel”. Förordningen ersatte den 1 januari 2018 den ursprungliga
Förordningen (EG) nr (258/97) om nya livsmedel och nya livsmedels
ingredienser, med huvudsakligen samma innebörd. Skillnaden är ett
centraliserat gransknings- och tillståndsförfarande genom EFSA.
Omega-3 – Essentiella fettsyror med mycket stor betydelse för immun
försvar, hjärta och kärl, mental hälsa, inlärning, syn, metabolism m.m.
(se även EPA och DHA).

GOED – Global Organization for EPA and DHA Omega-3, internationella
branschorganisationen för omega-3.

FINANSIELL KALENDER:

FÖR MER INFORMATION:

Delårsrapport januari–mars 2019: 8 maj 2019
Årsstämma: 8 maj 2019

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

LÄS MER OM OSS PÅ:

FÖLJ OSS PÅ:

HANDLA ALGER:
Omega-Omega-

GO TO WEBSHOP

www.simrisalg.se

Aktieägare har rabatt om 15 procent
i vår webshop

Denna information är sådan som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08.00 CET.

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

|

10

