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Försäljningen har 
under perioden ökat 
något även från 
webbhandeln och till 
återförsäljare, även om 
det stora genombrottet 
ännu kommer ta tid. Vi 
räknar med ungefär ett 
halvår till vår satsning 

 i USA kommer ge 
genomslag på siffrorna, samtidigt som vi 
håller fast vid vårt mål att nå en miljon USD i 
försäljning på årsbasis under 2019. I övrigt har 
perioden präglats främst av just vår USA-sats-
ning, där vi arbetar intensivt med att utöka vårt 
återförsäljarnät och förbereder de marknads-
aktiviteter som skall göra oss kända här. Vi har 
idag ett tiotal återförsäljare framför allt på väst-
kusten, varav sju nu också börjat sälja våra pro-
dukter. De första kampanjerna är inplanerade 
för maj. På EU-fronten har det ännu inte hänt 
något nytt, men vi har anlitat en extern konsult 
som stöd i att driva processen så effektivt som 
möjligt. Vi kommer fortsatt pressmeddela så 
snart vi har ny information om status på vår 
ansökan. Mer spännande är att vi under kvartalet 
inlett ett forskningssamarbete inom avancerad 
hudvård, som kan leda till utveckling av helt 
nya produktserier baserade på fler intressanta 
ämnen från våra alger. Slutligen hoppas jag på 
sedvanlig god uppslutning på årsstämman och 
att få träffa så många aktieägare som möjligt. 
Ni är bäst. Heja Team Simris!

Fredrika Gullfot 
Los Angeles, maj 2019 

PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr
jan–mars 

2019 
jan–mars

2018
helår
2018

Nettoomsättning 1 176 202 762
Rörelseresultat –5 006 –5 572 –22 671
Resultat före skatt –4 986 –5 659 –23 989

Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 488 –5 593 –22 269
Likvida medel vid periodens slut 3 583 1 760 4 416

SIMRIS ALG
DELÅRSRAPPORT      
JANUARI–MARS 2019

KOMMENTAR FRÅN VD

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.

Första kvartalet öppnade starkt, då vi lyckades 
bryta igenom miljongränsen i försäljning. 
Huvudsakliga anledningen är en order från 
Sydkorea, där våra produkter nu finns på 
plats i Seoul och vår distributör ligger i start-
groparna för lansering.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

• Nettoomsättningen uppgick till 1 176 tkr (202) och består av bland annat den 
första större ordern, motsvarande 926 tkr, till Infobell Co.,Ltd i Sydkorea.

• Rörelseresultatet uppgick till –5 006 tkr (–5 572).

• Jonas Sohlman utsågs till CFO för Simris Alg.

• Låneavtal om 10 mkr ingicks med Formue Nord Markedsneutral A/S till drift och 
utveckling, med löptid till 31 oktober 2019.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• En tredje riktad nyemission till L’Officiel Fund genomfördes om cirka 215 tkr, 
avseende 26 676 aktier av serie B till teckningskursen 8,08 kronor. Nyemissionen 
genomförs för att reglera ett tidigare avrop från juli 2018 enligt villkoren i det 
finansieringsavtal som tecknades med fonden i mars 2018.
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HUR LÖNSAMMA ÄR ERA ODLINGAR?
Vår anläggning har varit i storskalig drift sedan 2016 och är 
tillräckligt stor för att vi ska kunna nå break-even. Våra brutto-
marginaler är sunda med i genomsnitt 30 till 65 procent, 
beroende på om försäljningen sker via distributör, till återför-
säljare, eller direkt till konsument. Dessa siffror är baserade på 
kostnaden för sålda varor (COGS) inklusive direkta försäljnings-
kostnader, men exklusive overhead och finansiella kostnader. 
Samtidigt finns det mycket stora skalfördelar, och en utökning 
av odlingskapaciteten ger ännu högre avkastning. Vi äger idag 
mark för en tredubbling av kapaciteten, vilket beräknas kunna 
ge en omsättning på ca 120 mkr från våra omega-3-tillskott, 
med en vinst före skatt på ca 40 mkr. Ytterligare lönsamhets-
förbättringar kan ske genom att ta vissa externa produktions-
steg in-house, effektiviseringar, samt att utöka produktport-
följen så att produktionen utnyttjas maximalt.   

VARFÖR DRÖJER EU-GODKÄNNANDET  
FORTFARANDE? 
Vår ansökan om obligatoriskt godkännande enligt EU-förord-
ningen om nya livsmedel lämnades in under gamla förord-
ningen, (EG) 258/97. Granskande myndighet FSAI tillstyrkte 
vår ansökan i augusti 2017, men EU-kommissionen hann aldrig 
slutföra behandlingen innan årsskiftet, då den nya förord-
ningen (EU) 2015/2283 trädde ikraft. Vi fick då lämna in en ny 
ansökan enligt denna nya förordning. Den nya ansökningspro-
cessen är centraliserad, och granskningen sker i arbetsgrupper 
av experter som regelbundet sammanträder för att behandla 
novel foods-ärenden. Vår ansökan har tagit sig igenom större 
delen av den formella processen, och har behandlats vid flera 
möten. Arbetsgruppen har vid dessa tillfällen återkommit med 
frågor om detaljer i vår så kallade dossier, vilket har försenat 
godkännandet. Erfarenhetsmässigt tar det till en början tid tills 
vi får information om vad som framkommit under ett sådant 
möte, och vilka frågorna är. Därefter tar det ytterligare tid att 
komma överens med EFSA:s handläggare om hur en fråga 
bäst skall besvaras, såsom till exempel genom litteraturgenom-
gångar eller förklarande analyser. När svaren väl tagits fram 
och lagts in i ansökningssystemet kan det dröja ytterligare 
innan just vår ansökan tas upp vid ett möte, eftersom det är 
många ärenden på kö. För närvarande genomförs komplette-
rande analyser vid ett laboratorium med stöd av extern konsult, 
varpå arbetsgruppen förhoppningsvis kan godkänna vår 
ansökan. Vi har vid varje tillfälle pressmeddelat när vårt ärende 
behandlats, och kommer fortsätta med detta.

VAD HAR NI FÖR FÖRSÄLJNINGSMÅL? 
Eftersom vi ännu inte har någon säljhistorik att utgå ifrån är 
det för tidigt för att ge regelrätta prognoser. Däremot har vi 
indikativa försäljningsmål, utifrån den feedback vi fått från 
återförsäljare och våra planerade satsningar i USA. 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 försäljningen, följt av Sydkorea. 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. Under första kvartalet nådde vi vårt mål med 
en försäljning på 1 176 tkr (mål: 1,1-1,2 mkr). För följande kvartal 
siktar vi på följande, något tidsjusterade, försäljningsintervaller:  
april–juni: 0,3–0,6 mkr 
juli–september: 1,2–1,8 mkr 
oktober–december: 4,0–8,0 mkr 

HUR BIDRAR NI TILL ATT RÄDDA HAVEN? 
Marknaden för omega-3 EPA & DHA bidrar direkt till överfiskning 
av världshaven, genom starka ekonomiska incitament. Fiskolja är 
en relativt värdefull produkt från det industriella reduktionsfisket, 
som existerar av en enda anledning: det är för lönsamt för att 
låta bli. Vid reduktionsfiske är syftet med fångsten inte att fisken 
skall användas som livsmedel, utan att reduceras till bulkråvaror 
i form av fiskmjöl och fiskolja. Dessa används sedan till djurfoder 
och som foder i fiskodlingar, vilket innebär stort resursslöseri. 
Fiskoljan kan även användas till omega-3-tillskott till människor, 
och har då ett högt ekonomiskt värde. Även krillolja används till 
omega-3-tillskott, trots att det ökade krillfisket riskerar att lamslå 
hela det känsliga ekosystement i Antarktis. Pingviner, valar, sälar 
och andra djur är helt beroende av krillen för sin överlevnad. 
Omega-3 från odlade alger innebär en mer hållbar förvaltning 
och bättre utnyttjande av naturresurser, jämfört med fiskolja och 
krill. Tillgång till bättre alternativ innebär också att konsumenter 
allt starkare kommer ifrågasätta konventionella fulproducerade 
omega-3-tillskott. Algolja kommer på sikt etablera sig som 
förstahandsalternativet för omega-3, men det tar tid att rita 
om marknadskartan och inom den etablerade kosttillskotts-
branschen är incitamenten ännu för svaga. Som föregångare är 
det därför viktigt att gå i bräschen och skapa den hype som är 
nödvändig för att folk på allvar skall vilja agera. Vi gör därför inte 
bara algolja, utan galet snygga konsumentprodukter som även 
skapar uppmärksamhet och sätter en ny standard. På så vis 
höjer vi ribban för alla, så att även enklare produkter på volym-
marknaden dras med i kölvattnet och kan bidra till att ersätta 
fiskolja och krill på bredare front. 

HUR FUNGERAR RABATTEN TILL AKTIEÄGARE? 
Alla aktieägare som äger minst 200 aktier har exklusiv rabatt 
om 15 procent i vår egen webshop, samt vid köp i vår gårds- 
butik. Rabatten gäller både i vår svenska webbhandel på  
shop.simrisalg.se och på vår amerikanska sida www.simris.com. 
För att kunna ta del av rabatten måste dina aktier vara registre-
rade i aktieboken hos Euroclear vid månadsskiftet närmast innan 
köpet. Alla som var aktieägare i november 2018 fick information 
om rabatten per post i julas. Numera följer vi upp nya aktieägare 
månadsvis och skickar då information om rabatten, inklusive en 
engångskod för första inköpet. För att fortsätta få nya rabatt-
koder varje månad måste man sedan registrera sig för en sär skild 
utskickslista för aktieägare. Om du är aktieägare och har missat 
ditt utskick kan du kontakta oss på info@simris.com för infor-
mation om hur du skall gå tillväga. Tyvärr gäller inte rabatten för 
aktier som ägs via en kapitalförsäkring eller pensionsdepå, då vi 
inte kan spåra dessa genom Euroclear. 

VANLIGA FRÅGOR
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 176 tkr (202). 
Avtalet i Sydkorea med Infobell Co.,Ltd, för försäljning av Simris® 
Algae Omega-3 till en minimivolym av 7 mkr under tre år, genere-
rade en försäljningsintäkt om 926 tkr under första kvartalet. 
 Varulagret ökade med 509 tkr (274) under kvartalet och uppgick 
vid periodens utgång till 10 465 tkr (7 668). Rörelseresultatet upp-
gick till –5 006 tkr (–5 572) under kvartalet. 

INVESTERINGAR
Inga nya investeringar i anläggningstillgångar har gjorts under 
kvartalet. Det totala värdet på koncernens anläggningstillgångar 
uppgick till 33 654 tkr (36 922) vid periodens utgång. Avskrivningar 
av anläggnings tillgångar gjordes med 787 tkr (870) för kvartalet.
Anläggningstillgångarna skrivs av med 5–10 år för de flesta inventa-
rier, och upp till 40 år för fastigheten. 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 488 tkr 
(–5 593) under kvartalet. Kassaflödet efter investeringar och finan-
siering uppgick till –833 tkr (–5 666). Vid periodens utgång uppgick 
de likvida medlen till 3 583 tkr (1 760). De sammanlagda skulderna 
uppgick vid periodens utgång till 14 195 tkr (12 361). 
 Under kvartalet ingicks ett låneavtal om 10 mkr med Formue Nord 
Markedsneutral A/S, för att säkra driften och utvecklingen av bolaget 
till oktober 2019. Hälften har betalats ut under första kvartalet och 
andra hälften betalas ut under andra kvartalet, efter avrop. 
 Efter periodens utgång har en tredje riktad nyemission om 
215 499 kronor genomförts till L’Officiel Fund. Nyemissionen 
genomförs för att reglera ett tidigare avrop från juli 2018 enligt 
villkoren i det finansieringsavtal som tecknades med fonden i mars 
2018. Nyemissionen avser 26 676 aktier av serie B till tecknings-
kursen 8,08 kronor och innebär en ökning av aktiekapitalet med 
2 318 kronor. För närvarande planeras inga ytterligare avrop.
 Ledningen verkar fortsatt för att finansiera bolaget till så förmån-
liga villkor som möjligt, tills egen intjäningsförmåga uppnåtts, i syfte 
att gynna aktie ägarnas långsiktiga intressen.

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 34 686 tkr (37 021) vid 
periodens utgång. Soliditeten uppgick till 71 procent, jämfört med 
80 procent den 31 december 2018. 

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 mars 2019 hade Simris 
Alg AB 3 949 aktieägare, varav de tio största ägde 44,1 procent av 
aktiekapitalet och 45,1 procent av rösterna. Simris Algs B-aktie är 
sedan 22 april 2016 noterad på Nasdaq First North. Under perioden 
har aktien betalats som högst till 7,00 kronor per den 7 januari och 
som lägst till 4,61 kronor den 2 januari. Sista betalkurs vid periodens 

utgång var 6,46 kronor, vilket ger ett börsvärde på cirka 86,8 mkr. 
Mer information om Simris Algs aktie och ägarna finns på  
simrisalg.se/investerare.

OPTIONSPROGRAM
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 
105,56 aktier av serie B i Simris Alg, vilket motsvarar maximalt
72 414 nya aktier. 
 I mars 2016 och maj 2017 emitterades ytterligare två options-
program som riktades till anställda i Simris Alg, motsvarande totalt 
222 561 aktier vid inlösen. Dessa optioner är ogiltiga enligt ABL då 
de ej korrekt registrerades vid Bolagsverket. Kursutvecklingen av 
bolagets aktie sedan respektive teckningsdatum innebär att optio-
nerna i dessa program i praktiken hade saknat värde idag, och de 
har därför ej heller givit upphov till utspädningseffekter i koncernens 
redovisning. Styrelsen för Simris Alg avser att lämna förslag till 
årsstämman att besluta om ett nytt optionsprogram avseende 2019.  
 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.
 Fullt utnyttjande av utestående optioner från 2014 och 2018 mot-
svarar en utspädning av aktiekapitalet med cirka 16,6 procent.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Under första kvartalet genomfördes tre nyanställningar. Medel-
antalet anställda uppgick till 17 (16).

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

ÅRSSTÄMMA 
Ordinarie årsstämma hålls onsdagen 8 maj 2019 på algfarmen, 
Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Simris Alg upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1(K3). 
Information kring redovisningsprinciper i övrigt framgår av års-
redovisningen för 2018.

REVISORS GRANSKNING 
Denna rapport har inte granskats av Simris Algs revisor. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat kan 
påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i 
årsredovisningen för 2018, tillgänglig på simrisalg.se/investerare.

ÖVERSIKT

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

Pia Gideon
Ordförande

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör

Robin Gustafsson
Styrelseledamot

Louise Nicolin
Styrelseledamot

Adam Springfeldt
Styrelseledamot
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Belopp i tkr
jan–mars

2019 
jan–mars

2018
helår
2018 

Nettoomsättning 1 176 202 762

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning 480 274 2 558

Råvaror och förnödenheter –812 –713 –3 617

Personalkostnader –2 694 –2 419 –9 318

Övriga rörelsekostnader –2 369 –2 047 –9 577

Avskrivningar –787 –870 –3 479

RÖRELSERESULTAT –5 006 –5 572 –22 671
Finansnetto 20 –87 –1 318

RESULTAT FÖRE SKATT –4 986 –5 659 –23 989
Skatt på årets resultat –4 –4 18

PERIODENS RESULTAT –4 990 –5 663 –23 971

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

31 mars
2019 

31 mars
2018

31 dec
2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 2 301 2 629 2 347

Materiella tillgångar 31 321 34 293 32 063

Finansiella tillgångar  32 0 32

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 33 654 36 922 34 442

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 10 465 7 668 9 956

Övriga omsättningstillgångar 1 234 3 073 1 022

Kassa och Bank 3 583 1 760 4 416

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 15 282 12 501 15 394
SUMMA TILLGÅNGAR 48 936 49 423 49 836

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 34 686 37 021 39 783

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 55 40 51

SKULDER
Långfristiga skulder 4 315 5 791 4 339

Kortfristiga skulder 9 880 6 571 5 663

SUMMA SKULDER 14 195 12 361 10 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 936 49 423 49 836

© 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
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* Simris Alg har två utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för någon av ovanstående period, då snittkursen för Simris Algs aktie i respektive period 
understigit teckningskursen i de olika programmen. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammen kommer antalet aktier öka med 2 669 414 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. 

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.

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
Belopp i tkr

jan–mars
2019 

jan–mars
2018

helår
2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital –4 296 –4 790 –20 510
Förändringar i rörelsekapital –1 192 –803 –1 759

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN –5 488 –5 593 –22 269
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 –73 –170

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 655 0 19 429

PERIODENS KASSAFLÖDE –833 –5 666 –3 009
Likvida medel vid periodens början 4 416 7 425 7 425

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 3 583 1 760 4 416

Belopp i tkr
jan–mars

2019 
jan–mars

2018
helår
2018 

Eget kapital vid periodens ingång 39 783 42 684 42 684

Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter, konvertibelt lån 0 0 21 070

Omräkningsdifferens –107 0 0

Periodens resultat –4 990 –5 663 –23 971

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 34 686 37 021 39 783

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

NYCKELTAL, KONCERNEN jan–mars
2019 

jan–mars
2018

helår
2018 

Nettoomsättning (tkr) 1 176 202 762

Rörelseresultat (tkr) –5 006 –5 572 –22 671

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 3 583 1 760 4 416

Eget kapital (tkr) 34 686 37 021 39 783

Resultat per aktie (kr) neg. neg. neg.

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) neg. neg. neg.

Eget kapital per aktie (kr) 2,58 3,90 2,96

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)* 2,58 3,90 2,96

Antal aktier, medeltal perioden 13 443 756 9 500 000 10 464 848

Antal aktier, periodens slut 13 443 756 9 500 000 13 443 756

Antal aktier, efter full utspädning* 13 443 756 9 500 000 13 443 756

Soliditet (%) 71 75 80

Balansomslutning (tkr) 48 936 49 423 49 836

Kassalikviditet (%) 49 74 96

Medelantal anställda under perioden 17 16 15
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Belopp i tkr
jan–mars

2019 
jan–mars

2018
helår
2018 

Nettoomsättning 1 166 202 1 614

Övriga rörelseintäkter 0 0 3 113

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning 480 274 1 853

Råvaror och förnödenheter –789 –713 –3 617

Personalkostnader –2 694 –2 419 –9 318

Övriga rörelsekostnader –2 303 –2 047 –9 557

Avskrivningar –787 –870 –3 479

RÖRELSERESULTAT –4 927 –5 572 –19 391
Finansnetto 20 –87 –1 318

RESULTAT FÖRE SKATT –4 907 –5 659 –20 709
Skatt på årets resultat –4 –4 –14

PERIODENS RESULTAT –4 911 –5 663 –20 723

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

31 mars
2019 

31 mars
2018

31 dec
2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 301 2 629 2 347

Materiella tillgångar 31 321 34 293 32 063

Finansiella tillgångar  9 0 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 33 631 36 922 34 419

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 9 726 7 668 9 246

Övriga omsättningstillgångar 5 426 3 073 5 021

Kassa och Bank 3 569 1 760 4 371

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 18 721 12 501 18 638
SUMMA TILLGÅNGAR 52 352 49 423 53 057

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 38 119 37 021 43 030

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 55 40 51

SKULDER
Långfristiga skulder 4 315 5 791 4 339

Kortfristiga skulder 9 864 6 571 5 637

SUMMA SKULDER 14 179 12 362 9 976
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 352 49 423 53 057
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OM SIMRIS ALG

VÅR KATEGORI: KONSUMENTPRODUKTER
Vår huvudprodukt är omega-3 från våra egna odlingar i Hammen-
hög, som marknadsförs internationellt under konsumentvarumärket 
Simris® Algae Omega-3. På omega-3-marknaden är kosttillskott det 
största och mest lönsamma segmentet, och medan det råder stark 
prispress på ingrediensmarknaden är marginalerna höga i slut-
produktledet. Idag står omega-3 från alger ännu bara för ett fåtal 
procent av totalvolymen på konsumentmarknaden, men tillskott är 
den kategori där efterfrågan växer snabbast.

VÅRT SEGMENT: PRESTIGE WELLNESS
Vi riktar oss specifikt till en stor, globalt växande, medveten och 
köpstark målgrupp som värdesätter kvalitet, varumärke och ursprung 
framför pris i sina konsumtionsval. Bland livsstilsvarumärken är 
marknadstillväxten högst just i de övre prissegmenten, vilket också 
är en medveten positionering från vår sida. Samtidigt genomgår 
handeln i livsstilskategorin en betydande transformation, där mode, 
skönhet, hälsa och fitness alltmer flyter ihop. Inom denna mer exklu-
siva wellness-trend finns en stark efterfrågan på nya varumärken.

VÅRA KANALER: DIGITAL FIRST
Vi riktar oss direkt till konsument genom digitala kanaler, i kombina-
tion med noga utvalda återförsäljare som fungerar som skyltfönster 
för våra produkter och bidrar till rätt positionering. Vi är medvetet del 
av en trend där nya varumärken äger hela kedjan från utveckling och 
produktion till marknadsföring och försäljning mot slutkonsument 
genom framför allt digitala kanaler, under ett och samma namn.

VÅRA MARKNADER: USA, ASIEN, EUROPA
Störst försäljningsfokus ligger för närvarande på USA, där vi särskilt 
utgår från köpstarka och urbana målgrupper med utvecklad 
efterfrågan på lyxigare wellness-produkter. Vår strategi är lokalt 
fokuserad på trendsättande stadsdelar i Los Angeles och New York, 
där vi riktar oss till specifika kategorier av återförsäljare inom bland 
annat lifestyle, skönhet och design. 
 I Asien arbetar vi i första hand med utvalda distributörer, som 
i sin tur har exklusiva varuhus och andra premiumkanaler som 
sina återförsäljare. Sydkorea är vår första testmarknad med denna 
modell. Satsningen på Sydkorea ska även fungera som dörröppnare 
till andra asiatiska marknader.
 I Europa väntar vi ännu på EU-godkännandet enligt Novel 
Foods-förordningen, men har förhandssäkrat distributionen i Sverige 
genom avtal med Apoteket samt Axstores AB/Åhléns.

Simris på kort sikt  
Lansering av Simris® Algae Omega-3 på utvalda markna-
der för att bevisa och utveckla affärsmodellen: USA och 
Europa (e-handel & butik), Sydkorea (distributör). Fokus på 
e-handel till konsument, i kombination med utvalda återför-
säljare för positionering och att bygga varumärkeskänne-
dom. Aktiviteter, event och samarbeten som stödjer digital 
handel. Förberedelser för utbyggnad av odlingskapacitet.

Simris inom fem år 
Från nisch till volym: utöka återförsäljarbasen till större, 
exklusiva butiker inklusive varuhus och egna pop-ups. 
Samarbeten med designers och co-branding-kampanjer. 
Varumärket byggs ut och nya produktserier lanseras med 
fokus på lifestyle: tillskott, hudvård, upplevelser. Lansering 
på nya marknader. Utbyggnad av odlingskapaciteten för 
att möta efterfrågan.

Simris i framtiden
Etablera Simris som exklusivt, trendledande och interna-
tionellt välkänt varumärke inom wellness, med en attraktiv 
och unik produktportfölj i kompletterande kategorier. Egna 
store-in-store-butiker och upplevelsebaserade flaggskepps-
butiker, i likhet med varumärken som Byredo eller Aesop. 
Algfarmen utvecklas vidare till varumärkesbyggande och 
unik upplevelsedestination.

Simris Algs affärsmodell

Simris Algs övergripande affärsstrategi är att utveckla, tillverka och sälja högvärdesprodukter från odlade 
alger i starkt växande segment och marknader med hög lönsamhet och goda marginaler. Produkterna 
skall vara vetenskapligt underbyggda och konkret bidra till mer hållbar konsumtion. Som föregångare 
nöjer vi oss inte med att leda trender, vi skapar dem.
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FINANSIELL KALENDER:

Årsstämma: 8 maj 2019
Delårsrapport januari–juni 2019: 13 augusti 2019
Delårsrapport januari–sept 2019 5 november 2019
Bokslutskommuniké 2019: 14 februari 2020

FÖR MER INFORMATION:

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474
Email: ir@simris.com

LÄS MER OM OSS PÅ: FÖLJ OSS PÅ:

HANDLA ALGER:

www.simrisalg.se

Omega-Omega-

G O  TO  W E B S H O P

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 livsmedels-
säkerhet 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 
kärl hälsa, immunförsvar, ämnesomsättning och hjärnfunktion.

Essentiella fettsyror – Livsnödvändiga fetter som måste tillföras via 
kosten då kroppen inte kan bilda dem själva.

FSAI – Food Safety Authority of Ireland, Irlands motsvarighet till 
Livsmedelsverket och en av de myndigheter som granskade novel 
foods-ansökningar enligt den gamla förordningen (EG) 258/97. 

Novel Foods – Nya livsmedel enligt EU:s Förordning (EU) nr (2015/2283) 
om nya livsmedel. Enligt denna förordning ska nya livsmedel förhands-
granskas 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, meta bolism m.m. 
(se även EPA och DHA).

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 8 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Aktieägare har rabatt om 15 procent i 
vår webshop
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