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PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr
juli–sept

2019
juli–sept

2018
jan–sept

2019
jan–sept

2018
helår 
2018

Nettoomsättning 186 201 1 507 553 762
Rörelseresultat –6 396 –5 498 –18 501 –15 899 –22 671
Resultat före skatt –7 130 –6 523 –19 984 –17 465 –23 989
Kassaflöde från den  
löpande verksamheten –6 656 –3 047 –17 368 –14 952 –22 269
Likvida medel vid 
periodens slut 2 308 22 112 2 308 22 112 4 416

SIMRIS ALG
DELÅRSRAPPORT
JANUARI–SEPTEMBER 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.

Försäljningen under tredje kvartalet ökade jäm-
fört med föregående kvartal, men utvecklingen 
går ännu för långsamt i förhållande till våra mål-
sättningar. Vi är därför tacksamma att vi fått in 
kapital för att kunna öka våra marknadsinsatser, 
genom den just avslutade företrädesemissionen.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

• Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 186 tkr (201) och  
till totalt 1 507 tkr (553) under årets nio första månader.

• Rörelseresultatet uppgick till –6 396 tkr (–5 498) under tredje kvartalet  
och till –18 501 tkr (–15 899) under årets nio första månader.

• Styrelsen beslutade om företrädesemission av units bestående av aktier 
och teckningsoptioner och en riktad emission av teckningsoptioner, om 
totalt upp till cirka 57,5 mkr. Nyemissionen avser främst finansiera den 
internationella marknadsexpansionen samt återbetala brygglån.

• Arbetsgruppen för Novel Foods inom EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet  
återkom med en formell förfrågan om komplettering av Simris Algs  
ansökan. 

• Styrelse, ledning och övriga anställda tecknade optioner motsvarande 
198 438 aktier i det optionsprogram som beslutades av årsstämman i maj.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Företrädesemission av units genomförd och bolaget kommer tillföras 28,2 mkr 
före emissionskostnader. Vid inlösen av vidhängande teckningsoptioner kan 
ytterligare 9 mkr komma att tillföras i november 2020.

• Lån upptaget om 2,6 mkr av AB Box Play, som bryggfinansiering i väntan på 
likvid från företrädesemissionen.

• Livsmedelsverket ändrar sina kostråd till gravida och ammande till att även 
omfatta algolja som säker källa till omega-3 DHA.

• Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 21 november kl. 16.00.  
Bakgrunden är att Pia Gideon valt att avgå som styrelsens ordförande den  
5 november 2019. Till ny styrelseordförande föreslås Johan Jörgensen.

Under senare delen av perioden 
har vi trappat upp vår aktivitet 
betydligt inom marknadsföring 
och PR i USA. Vi bedömer att 
detta arbete kommer att få allt 
större genomslag på försäljningen 
från innevarande kvartal och 
framåt. Vad gäller återförsäljare i 

USA har vi glädjande nog sett en betydande ökning 
av försäljningen under perioden, genom både 
återbeställningar från befintliga butiker och nya 
återförsäljare. Bland annat har vi under perioden 
skrivit avtal med Carbon Beauty, som också blir 
exklusiv återförsäljare av våra produkter i sin butik 
på Amazon.com. Här finns en volympotential som vi 
inte hade kunnat klara för egen maskin inom rimlig 
tid. En mycket glädjande nyhet, som inkom efter 
rapportperioden, är att Livsmedelsverket har ändrat 
sina kostråd till gravida och ammande till att även 
omfatta algolja som säker källa till omega-3 DHA. 
Det innebär ett välkommet stöd i våra försäljnings-
insatser riktade till apoteken, som vi trappat upp 
under de senaste månaderna. I övrigt har perioden 
präglats av förberedelser inför den företrädesemis-
sion som vi offentliggjorde den 23 september, och 
där teckningsperioden just avslutades. I och med 
emissionen stärks vår kassa med 28,2 mkr före 
emissionskostnader. Det är en lägre siffra än vad 
vi hade hoppats på, och vi förstår att vi verkligen 
måste leverera nu. Jag välkomnar därför en nystart i 
styrelsen, och vill passa på att skicka ett stort tack till 
både befintliga och nya aktieägare – utan er hade 
inget varit möjligt. 

Fredrika Gullfot 
Hammenhög, november 2019
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VANLIGA FRÅGOR

HUR GICK DET I NYEMISSIONEN?
För att finansiera vår fortsatta marknadssatsning har vi 
just genomfört en kapitalanskaffningsrunda i form av en 
företräde semission. Teckningsperioden avslutades den 
31 oktober. Tecknat belopp inklusive garantiåtaganden  
landade på totalt 28,2 mkr före emissionskostnader. I de  
så kallade units som emitterades ingick förutom aktier  
även teckningsoptioner, som vid inlösen i november 2020  
kan ge ytterligare 9 mkr. En del av likviden kommer att  
användas till att betala av tidigare brygglån om 10,5 mkr  
och övriga delen till marknads-  och säljaktiviteter och drifts-
kapital. Tillsammans med försäljningsin täkter räknar vi med 
att finansieringen är tillräcklig för att fortsätta lanseringen  
av våra produkter under första halvåret 2020.

GÖR NI NÅGOT PÅ FORSKNINGSFRONTEN? 
Vi har genom åren medverkat i en del större industriforsk-
ningsprojekt inom algodling, bland annat internationella 
Algae PARC där även företag som Unilever, DSM, Total och 
ExxonMobil ingick. Idag ligger vårt FoU-fokus förutom kon-
tinuerligt förbättringsarbete på strategisk produktutveckling, 
för att utnyttja synergier i produktionen och våra försälj-
ningskanaler. Vi har nyligen inlett ett forskningssamarbete 
med Malmö Universitet, som går ut på att identifiera aktiva 
ämnen i våra alger för avancerade hudvårdstillämpningar. 
Mikroalger lever under förhållanden som är mycket lika våra 
egna hudceller, och har genom evolutionen utvecklat många 
ämnen som har skyddande, förbättrande eller läkande 
egenskaper även för huden. Exempel på sådana ämnen är 
UV-skydd, enzymer och antioxidanter, men även funktionella 
polysackarider och peptider. Projektet kommer löpa över fem 
år, och finansieras med bidrag från KK-stiftelsen. Vidare har vi 
ett proteinrikt algmjöl med mycket gynnsam aminosyraprofil, 
som vi kommer utveckla vidare till nya produkter.

HUR GÅR DET MED ER DIGITALA SATSNING?
Under föregående period inledde vi ett samarbete med Khalid 
Meniri, flerfaldigt prisbelönad webbkreatör. Khalid och hans 
team har under de senaste månaderna arbetat med att 
utveckla vår nya digitala plattform, för att kunna integrera 
e-handel, innehåll och sociala medier på bästa vis. Ramverket 
till den nya plattformen har levererats, men det återstår ännu 
arbete för färdig release. Parallellt med utvecklingen arbetar 
vi därför även med att förbättra vår befintliga e-handelssite 
på www.simris.com, för att inte tappa tid i väntan på den nya 
platformen. Målet är nu att driva betydligt högre trafik till vår 
e-handel genom kampanjer i sociala medier, och att optimera 

konverteringsgraden (dvs. andelen besökare som går vidare 
till köp). Vi har under perioden även skrivit avtal med Carbon 
Beauty, som arbetar med nya och exklusiva varumärken 
inom skönhet och wellness. Carbon Beauty har som exklusiv 
återförsäljare även rätt att sälja våra produkter på Amazon.
com. Det innebär att vi kan utnyttja volympotentialen hos 
Amazon, utan att riskera att försvinna i mängden eller att vårt 
varumärke urvattnas.

HUR FUNGERAR RABATTEN TILL  
AKTIEÄGARE? 
Alla aktieägare som äger minst 200 aktier har exklusiv rabatt 
med 15% på alla produkter i vår egen webshop, samt vid köp i 
vår gårdsbutik. Rabatten gäller både i vår svenska webbhandel 
på shop.simrisalg.se och på vår amerikanska sida www.simris.
com, där vi bjuder på fri frakt för beställningar från Sverige. 
För att kunna ta del av rabatten måste dina aktier vara regist-
rerade i aktieboken hos Euroclear. Vi följer normalt upp nya 
aktieägare månadsvis och skickar information om rabatten, 
inklusive en engångskod för första inköpet. För att fortsätta få 
nya rabattkoder varje månad måste man sedan registrera sig 
för en särskild utskickslista för aktieägare. Om du är aktie-
ägare och har missat ditt utskick kan du kontakta oss på 
info@simris.com för information om hur du skall gå tillväga. 
Tyvärr gäller inte rabatten för aktier som ägs via en kapitalför-
säkring eller pensionsdepå, då vi inte kan spåra dessa genom 
Euroclear. Kontakta oss i så fall så hittar vi en lösning.

HUR GÅR DET MED GODKÄNNANDET  
INOM EU? 
Vår algolja som är helt ny och unik på marknaden. Den 
faller därför under EU:s förordning om Nya Livsmedel (Novel 
Foods), och måste genomgå en omfattande byråkratisk 
granskningsprocess innan den får säljas inom EU. Vår 
ursprungliga ansökan om godkännande lämnades in under 
den tidigare gällande förordningen (EG) 258/97, som i januari 
2018 ersattes av förordning (EU) 2015/2283. Vår ansökan 
tillstyrktes i augusti 2017 av FSAI som granskande myndighet 
enligt gamla förordningen, men EU-kommissionen hann inte 
slutbehandla ärendet innan årsskiftet. Vi fick därför lämna in 
en ny ansökan enligt den nya förordningen i januari 2018. 
Den nya ansökningsprocessen omfattar totalt fem steg, och 
vår ansökan befinner sig i slutfasen av det fjärde steget. Det är 
erfarenhetsmässigt mycket svårt att förutse när granskningen 
kommer att vara slutförd och vi får det formella godkännan-
det att sälja våra produkter, men vi uppdaterar löpande i takt 
med att ärendet fortskrider.
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 186 tkr (201) 
och under årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 
1 507 tkr (553). Under kvartalet tillkom en ny order från Infobell i 
Sydkorea till ett värde om cirka 550 tkr. Leverans och intäkter från 
denna order kommer infalla under fjärde kvartalet i år.
 Varulagret ökade med 975 tkr (571) under tredje kvartalet och 
uppgick vid periodens utgång till 10 238 tkr (8 905). Lagret består 
såväl av råvaror och produkter i arbete som färdiga produkter. Stor-
leken på lagret ligger i linje med bolagets försäljningsmål. Rörelse-
resultatet uppgick till –6 396 tkr (–5 498) under tredje kvartalet och 
till –18 501 tkr (–15 899) under årets nio första månader.  

INVESTERINGAR
Det totala värdet på koncernens anläggningstillgångar uppgick 
till 32 201 tkr (35 271) vid periodens utgång. Avskrivningar av 
anläggnings tillgångar gjordes med 793 tkr (870) för tredje kvartalet.
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 till –6 656 tkr 
(–3 047) under tredje kvartalet och till –17 368 tkr (–14 952) under 
årets nio första månader. Förändringen jämfört med samma period 
föregående år är främst hänförlig till förändringar i rörelsekapitalet 
under 2018. Kassaflödet efter investeringar och finansiering uppgick 
till –942 tkr (20 659) under tredje kvartalet och till –2 108 tkr 
(14 687) under årets nio första månader. Vid periodens utgång 
uppgick de likvida medlen till 2 308 tkr (22 112). De sammanlagda 
skulderna uppgick vid periodens utgång till 26 911 tkr (19 412). 
 Under tredje kvartalet upptogs ett brygglån om 3,8 mkr från 
huvudägare för att säkerställa det kortfristiga rörelsekapitalbehovet. 
 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. 
 Efter rapportperiodens utgång har det genomförts en företrädes-
emission av units och bolaget kommer att tillföras 28,2 mkr före 
emissionskostnader. Vid inlösen av vidhängande teckningsoptioner 
kan ytterligare 9 mkr komma att tillföras i november 2020. Det har 
även upptagits ett lån om 2,6 mkr av AB Box Play, som bryggfinan-
siering i väntan på likvid från företrädesemissionen.

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 18 911 tkr (48 438) vid 
periodens utgång. Soliditeten uppgick till 41 procent, jämfört med 
80 procent den 31 december 2018. 

AKTIEN OCH ÄGARNA
Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgick vid periodens utgång till 
1 167 930,74 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 30 september 2019 
hade Simris Alg AB 4 092 aktieägare, varav de tio största ägde 
42,3 procent av aktiekapitalet och 43,3 procent av rösterna. Simris 
Algs B-aktie är sedan 22 april 2016 noterad på Nasdaq First North. 

Under tredje kvartalet har aktien betalats som högst till 7,98 kronor 
den 9 augusti och som lägst till 3,83 kronor den 23 september. 
Sista betalkurs vid periodens utgång var 4,76 kronor, vilket ger ett 
börsvärde på cirka 64,0 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, med fem års löptid och tecknings-
kurs 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 augusti 2019 emitterades 198 438 teckningsoptioner till 
anställda, ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar. 
Optionerna har fem års löptid och teckningskurs 6,44 kronor.  
Varje option ger rätt att teckna en aktie av serie B i Simris Alg.  
Då utbokning ej genomförts så har inbetalda optionspremier  
tillsvidare bokats som kort skuld.
 I tillägg till ovanstående emitterade Simris Alg i april 2018 
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 motsvarar en utspädning 
av aktiekapitalet med cirka 17,6 procent.
 I samband med företrädesemissionen av units som genomförts 
efter rapportperiodens utgång har det även genomförts en riktad 
emission av 1,7 miljoner teckningsoptioner som tecknats av ett antal 
kvalificerade investerare. Antalet teckningsoptioner från företrädes-
emissionen och riktade emissionen uppgår totalt till 3,7 miljoner. 
Varje option kan lösas in till en aktie under perioden 16 november – 
16 december 2020. Teckningskursen är 4,50 per aktie.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Inga nyanställningar genomfördes under kvartalet. Medel antalet 
anställda uppgick till 15 (15). 

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

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

Nils Andersson
Styrelseledamot

Louise Nicolin
Styrelseledamot

Adam Springfeldt
Styrelseledamot

Anders Frostenson
Styrelseledamot
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Belopp i tkr
 juli–sept 

2019 
 juli–sept 

2018 
 jan–sept 

2019 
 jan–sept 

2018 
 Helår 
2018 

Nettoomsättning 186 201 1 507 553 762
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Förändring av färdiga varor och  
varor under tillverkning 975 571 -136 1 512 2 558
Råvaror och förnödenheter –1 574 –948 –2 643 –2 066 –3 617
Personalkostnader –2 476 –1 962 –7 964 –6 975 –9 318
Övriga rörelsekostnader –2 714 –2 490 –6 895 –6 315 –9 577
Avskrivningar –793 –870 –2 370 –2 609 –3 479
RÖRELSERESULTAT –6 396 –5 498 –18 501 –15 899 –22 671
Finansnetto –734 –1 024 –1 483 –1 565 –1 318
RESULTAT FÖRE SKATT –7 130 –6 523 –19 984 –17 465 –23 989
Skatt på årets resultat 29 –4 17 –11 18
PERIODENS RESULTAT –7 101 –6 526 –19 967 –17 475 –23 971

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

  30 sept 
2019

  30 sept 
2018

 31 dec 
2018

TILLGÅNGAR

TECKNAT EJ INBETALT KAPITAL 215 0 0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 261 2 467 2 347
Materiella tillgångar 29 881 32 795 32 063
Finansiella tillgångar  59 9 32
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 32 201 35 271 34 442

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 10 238 8 905 9 956
Övriga omsättningstillgångar 921 1 609 1 022
Kassa och Bank 2 308 22 112 4 416
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 13 467 32 627 15 394
SUMMA TILLGÅNGAR 45 883 67 897 49 836

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 18 911 48 438 39 783

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 61 47 51

SKULDER
Långfristiga skulder 6 056 4 486 4 339
Kortfristiga skulder 20 855 14 926 5 663
SUMMA SKULDER 26 911 19 412 10 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 883 67 897 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 tre 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 2 867 852 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

juli-sept 
2019

juli-sept 
2018

jan-sept 
2019

jan-sept 
2018

Helår 
2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital –6 556 –5 653 –17 935 –14 856 –20 510
Förändringar i rörelsekapital –100 2 606 567 –96 –1 759

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN –6 656 –3 047 –17 368 –14 952 –22 269
Kassaflöde från investeringsverksamheten –50 –9 –99 –160 –170
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 764 23 715 15 359 29 799 19 429
PERIODENS KASSAFLÖDE –942 20 659 –2 108 14 687 –3 009
Likvida medel vid periodens början 3 250 1 453 4 416 7 425 7 425
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 2 308 22 112 2 308 22 112 4 416

Belopp i tkr
juli-sept 

2019
juli-sept 

2018
jan-sept 

2019
jan-sept 

2018
Helår 
2018

Eget kapital vid periodens ingång 26 451 34 180 39 783 42 684 42 684

Nyemission (inkl emissionkostnader),  
teckningsrätter, konvertibelt lån –217 20 784 –217 23 229 21 070
Pågående nyemission 0 0 215 0 0
Optionsprogram 0 0 –580 0 0
Omräkningsdifferens –222 0 –323 0 0
Periodens resultat –7 101 –6 526 –19 967 –17 475 –23 971
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 18 911 48 438 18 911 48 438 39 783

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

NYCKELTAL, KONCERNEN juli-sept 
2019

juli-sept 
2018

jan-sept 
2019

jan-sept 
2018

Helår 
 2018

Nettoomsättning (tkr) 186 201 1 507 553 762
Rörelseresultat (tkr) –6 396 –5 498 –18 501 –15 899 –22 671
Likvida medel vid periodens slut (tkr) 2 308 22 112 2 308 22 112 4 416
Eget kapital (tkr) 18 911 48 438 18 911 48 438 39 783
Resultat per aktie (kr) neg. neg. neg. neg. neg.
Resultat per aktie efter full utspädning (kr) neg. neg. neg. neg. neg.
Eget kapital per aktie (kr) 1,40 5,01 1,40 5,01 2,96
Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)* 1,40 5,01 1,40 5,01 2,96
Antal aktier, medeltal perioden 13 443 756 9 632 827 13 443 756 9 557 625 10 464 848
Antal aktier, periodens slut 13 443 756 9 674 1 1 2 13 443 756 9 674 1 12 13 443 756
Antal aktier, efter full utspädning* 13 443 756 9 674 1 1 2 13 443 756 9 674 1 1 2 13 443 756
Soliditet (%) 41 71 41 71 80
Balansomslutning (tkr)  45 883 67 897 45 883 67 897 49 836
Kassalikviditet (%) 15 159 15 159 96
Medelantal anställda under perioden 15 15 16 15 15
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Belopp i tkr
 juli–sept 

2019 
 juli–sept 

2018 
 jan–sept 

2019 
 jan–sept 

2018 
 Helår 
2018 

Nettoomsättning 482 201 1 771 553 1 614
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 3 113
Förändring av färdiga varor och varor under 
tillverkning 1 037 571 108 1 512 1 853
Råvaror och förnödenheter –1 574 –948 –2 643 –2 066 –3 617
Personalkostnader –2 476 –1 962 –7 964 –6 975 –9 318
Övriga rörelsekostnader –2 136 –2 490 –6 207 –6 315 –9 557
Avskrivningar –787 –870 –2 361 –2 609 –3 479
RÖRELSERESULTAT –5 454 –5 498 –17 296 –15 899 –19 391
Finansnetto –733 –1 024 –1 482 –1 565 –1 318
RESULTAT FÖRE SKATT –6 187 –6 523 –18 778 –17 465 –20 709
Skatt på årets resultat –4 –4 –11 –11 –14
PERIODENS RESULTAT –6 191 –6 526 –18 789 –17 475 –20 723

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

  30 sept 
2019

  30 sept 
2018

  31 dec 
2018

TILLGÅNGAR

TECKNAT EJ INBETALT KAPITAL 215 0 0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 262 2 467 2 347
Materiella tillgångar 29 837 32 795 32 063
Finansiella tillgångar  9 9 9
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 32 108 35 271 34 419

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 9 605 8 905 9 246
Övriga omsättningstillgångar 6 430 1 609 5 021
Kassa och Bank 2 256 22 112 4 371
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 18 291 32 627 18 638
SUMMA TILLGÅNGAR 50 614 67 897 53 057

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 23 660 48 438 43 030

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 61 47 51

SKULDER
Långfristiga skulder 6 055 4 486 4 339
Kortfristiga skulder 20 838 14 926 5 637
SUMMA SKULDER 26 893 19 412 9 976
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 614 67 897 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:

Bokslutskommuniké 2019: 14 februari 2020
Årsstämma: 7 maj 2020
Delårsrapport januari–mars 2020: 7 maj 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 5 november 2019 kl. 08.00 CET.

Aktieägare har rabatt om 15 procent i 
vår webshop

© 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

http://simrisalg.se/
https://www.instagram.com/simris/
https://www.facebook.com/simris/
http://www.simrisalg.se
http://shop.simrisalg.se/

