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På grund av den pågående coronapandemin har vi i år valt ett 
betydligt enklare format på vår årsredovisning än normalt. Vi 
behöver spara på resurserna där vi kan, för att öka vår uthållig-
het och framgångsrikt ta oss igenom krisen. Och vi är överty-
gade att våra aktieägare håller med oss om att det är vikti-
gare just nu att vi lägger tiden och pengarna på att fortsätta 
utveckla och växa bolaget. Vi är trots allt en del i lösningen av 
det vansinne som försatt oss i denna globala kris från början: 
den i grunden ohållbara djurindustrin.  

Vi vet att nya virus överförs från djur till människa, framförallt 
via boskap som kyckling, nöt och gris. Djurindustrin innebär 
närmast perfekta förutsättningar för smittspridning, med ofta 
stora populationer som trängs på små ytor, dålig hygien och 
nedsatt immunförsvar på grund av överanvändning av antibio-
tika. Även animaliska livsmedel i sig är problematiska när det 
gäller vår motståndskraft mot pandemier. Så sent som förra 
veckan fick jag lära mig att fisk är den största livsmedelskällan 
till PFAS, miljögifter som bland annat hämmar vår förmåga att 
bilda antikroppar mot virus och därmed påverkar immunförsva-
ret. Vi måste tänka om, göra om, göra rätt.

När jag blickar tillbaka på det senaste året ser jag därför 
med glädje att allt fler vill bidra till en grönare planet, sundare 
människor, gladare djur och friskare hav. Impact investing i 
betydelsen att investera i nya bolag som gör skillnad har seg-
lat upp som ett allt mer etablerat begrepp, och optimismen 
är starkare än någonsin att vi skall lösa våra samhällspro-
blem med hjälp av ny, hållbar teknik och bättre produkter. Vi är 
många som länge hävdat att miljöproblemen är århundradets 
största affärsmöjlighet, och det är oerhört glädjande att vi nya, 
samhällsförbättrande företag börjar sätta agendan för de inves-
teringar som akut behöver göras, men också på sikt kommer 
vara överlägset lönsamma.

Här stod USA-baserade veganbolaget Beyond Meat (BYND) för 
den kanske största skrällen under 2019, med sin spektakulära 
börsnotering på Nasdaq. Kursen nästan tredubblades i han-
delsöppningen, den högsta ökningen som noterats på Nasdaq 
på nästan två decennier. En annan större börsnyhet under året 
var lanseringen av US Vegan Climate ETF (VEGN), den första 
veganska börshandlade fonden. Med Simris Algs listning på 
First North redan 2016 var vi alltså föregångare som ett av de 
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allra första publika veganska bolagen. Det är tydligt att vega-
nism som makrotrend nu börjar slå igenom även på finans-
marknaden, och vi räknar med ökat intresse framöver även från 
internationella investerare.

På Simris Alg är vi kompromisslöst engagerade att lösa över-
fiskningen av världshaven, samtidigt som vi är världsledande 
pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda 
och bioteknologisk produktionsplattform. Jag hoppas att våra 
drygt 4 000 aktieägare som hittills möjliggjort den satsningen 
är stolta över sitt bidrag till att på riktigt göra världen bättre och 
att föra utvecklingen framåt. Vi jobbar hårt för att vår satsning 
också skall ge den kommersiella avkastning som vi alla väntar 
på. Lönsamhet är helt enkelt förutsättningen för att kunna göra 
skillnad på riktigt. Men det tar tid och hårt arbete att komma dit.

Fokus under 2019 har varit vår marknadssatsning i USA och 
Sydkorea, med rekrytering av återförsäljare och uppbygg-
nad av vår globala e-handel. I USA har vi fått den nödvän-
diga infrastrukturen på plats, och vi släppte under våren en 
ny e-handels site som vi nu vidareutvecklar kontinuerligt. Vår 
partner i Syd korea, Infobell, har lagt två beställningar till ett 
sammanlagt värde av cirka 1,5 mkr, och lansering förväntas 
nu under våren. Från EU har vi dessvärre inget nytt. Processen 
för godkännande av våra produkter enligt Novel Foods-förord-
ningen har fortfarande dragit ut på tiden, men vi ligger redo att 
trycka på startknappen när det är dags.

Sammantaget landade försäljningsintäkterna på ännu blyg-
samma nivåer under 2019, trots mer än en fördubbling jämfört 
med föregående år. Och ja det fanns brister i både fokus och 
exekvering, så vi tvingades till slut städa upp ordentligt i verk-
samheten. Bygga bolag är en lång och krokig resa utan facit, 
och mycket fick vi under 2019 lära oss den hårda vägen. Våra 
framgångar nu under våren med både ökad försäljning och nya 
återförsäljare i USA visar att vi har lyckats vända trenden, även 
om det krävs fortsatt tålamod och uthållighet. 

Det är samtidigt viktigt att våra framsteg inte hamnar i skuggan 
av ännu små försäljningsintäkter under uppbyggnadsfas. Vi 
har framför allt lyckats ta oss igenom nålsögat hos viktiga och 
trendsättande återförsäljare, som varit vårt primära mål under 
året. Det finns till exempel inte ett enda varumärke i vår kategori 
som inte drömmer om att komma in på goop, och idag är Simris® 
Algae Omega-3 det enda omega-3-tillskottet som säljs här.   

Men Simris Alg har aldrig varit ett bolag som bara tillverkar 
och säljer kosttillskott. Det finns en närmast oförlöst potential i 
alger som produktionsplattform, och vi har under 2019 börjat ta 
de första stegen mot utveckling och kommersialisering av fler 
viktiga ingredienser. Inom livsmedel, hälsokost, kosmetika och 
hudvård finns det gott om marina ingredienser och ämnen med 
ohållbart ursprung – till exempel från utrotningshotade arter, 
eller känsliga ekosystem. De flesta av dessa ämnen kommer 
ytterst från de mikroalger som är basen i havets näringskedja. 
Precis som vi kan ersätta ohållbar omega-3 från fiskolja och 
krill genom att gå direkt till källan, kan vi ersätta flera marina 
ämnen och ingredienser med just odlade alger. Förutom att vi 

på så vis kan bevara känsliga ekosystem slipper vi också de 
miljögifter som anrikas i vävnaden hos högre marina djur.

Det är en självklarhet att vi måste stoppa den oansvariga sköv-
lingen av våra hav, när det finns så mycket bättre, säkrare och 
mer hållbara alternativ. Vi behöver höja våra röster ännu högre 
mot dem som sätter både våra liv och planetens väl i fara 
genom sin girighet och jakt på vinst. Det håller inte att göra 
profit på andra varelsers bekostnad, och coronapandemin har 
tydligt visat hur mycket som faktiskt står på spel. 

Simris Alg och alla vi som står bakom det vi gör, som anställda, 
kunder, leverantörer och investerare, är en del i lösningen. Jag är 
optimistisk att vi också kommer höra till de bolag som kommer 
ut som vinnare ur den här krisen. Den globala e-handeln växer, 
och så gör även marknaden för hälsoprodukter. Människor kom-
mer i allt högre utsträckning fråga sig hur produkter är tillver-
kade, och var de kommer ifrån. Coronapandemin är en skärseld 
för alla branscher som vi känner dem, och kommer rita om de 
globala försörjningskedjorna i grunden. Vi ska gemensamt ta 
oss ur det här, och förhoppningsvis lär vi oss som mänsklighet 
att ta bättre hand om varandra och vår planet. 

Hammenhög i maj 2020,
Fredrika Gullfot, grundare och VD

VD HAR ORDET  •  SIMRIS ALG |  5 

STÖRRE HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Ny e-handelssite för Simris® Algae Omega-3 lanserades i 
januari 2019 (www.simris.com). Målmarknad är USA men 
leverans kan ske till stora delar av världen, inklusive Sverige. 

• Simris Algs partner Infobell i Sydkorea har lagt sina första 
beställningar om totalt cirka 1,5 mkr.

• Nyemission om cirka 28,2 mkr före emissionskostnader. 

• Rekrytering av trendsättande återförsäljare i USA, bland 
annat Erewhon Market, Shop Good och Carbon Beauty.  
I januari 2020 tillkom goop, Gwyneth Paltrows omtalade 
wellnessimperium.

• Historisk rekordnotering på Nasdaq i USA av veganbolaget 
Beyond Meat. Börsvärdet idag är drygt 8,3 miljarder USD 
(maj 2020). 

• Godkännande enligt Novel Foods-förordningen inom EU 
dröjer med ytterligare förfrågningar om komplettering av 
Simris Algs ansökan. Ansökan befinner sig i fjärde steget av 
granskningsprocessen, som består av totalt fem steg. 

• Livsmedelsverket uppdaterar sina kostråd till att även om-
fatta algolja som lämplig och säker källa till omega-3. Den 
nya rekommendationen är ett viktigt framsteg för Simris® 
Algae Omega-3 for Mothers för ammande och gravida.
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DÄRFÖR 
BEHÖVS 

SIMRIS ALG

RÄDDA HAVEN: 
ERSÄTT 

FISKOLJA OCH 
KRILL

ALLA 
BEHÖVER 
OMEGA-3

Det är vår generations ansvar att göra upp med 

den ohållbara djurindustrin och skövl ingen av 

våra hav. Fiskolja är ett  tydligt exempel på hur 

männi skans jakt på åtråvärda råvaror skapar 

både mil jöförstörelse och resursbrist.  Vi  vi l l  att 

havet ska fortsätta skänka oss naturupplevelser, 

l ivsmedel och andra värdefulla råvaror.  Därför 

måste vi  agera klokt,  och förvalta havets resur-

ser bättre.  Algodling på land för att t i l lverka 

omega-3 är en del av lösningen. Vi  är föregång-

are och vi l l  v isa att det är bättre business att 

t i l lverka nya, gröna alternativ,  än att begå rov-

drift  på planeten.

Den konventionella råvaran t i l l  omega-3 EPA 

och DHA är f iskol ja.  Den globalt starkt växande 

efterfrågan på omega-3-produkter gör att den 

värdefulla omega-3-oljan ger starka ekonomiska 

incitament t i l l  överf iskning och förstörda marina 

l ivsmil jöer.  FN:s organ för f iske och jordbruk, 

FAO, konstaterade i  s in 2018 State of World 

Fish eries and Aquaculture Report att  93 procent 

av havets f iskebestånd redan är ful lt  utf iskade, 

el ler överf iskade. Greenpeace har vidare slagit 

larm om att hela det antarktiska ekosyste-

met r iskerar att kol lapsa på grund av det starkt 

ökande f isket av kri l l  t i l l  omega-3-ti l lskott. 

Hört att  kostti l lskott är onödiga? Visst,  om du 

äter t i l l räckl igt mycket fet f isk.  Omega-3-fet-

ter t i l lhör våra viktigaste byggstenar i  kroppen 

och är nödvändiga att vi  får i  oss med kosten. 

Särski lt  de marina omega-3-fetterna dokosa-

hexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA)

behövs för att  hålla våra cel lmembran smidiga 

och har stor betydelse för vår hälsa - al lt i från 

hjärtat t i l l  hjärnan. WHO har konstaterat att 

det råder omega-3-brist  i  världen. Rekommen-

dationen är 250 mg EPA och DHA dagligen, 

och ytterl igare 200 mg DHA för gravida och 

ammande kvinnor.
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ALGOLJA 
ENDA 

LÖSNINGEN

FÖR DIN 
OCH 

PLANETENS 
HÄLSA

KLIMATSMART 
HIGH-TECH 

MED 
NATUREN 

SOM FÖREBILD

De omega-3-fetter som finns i  f iskol ja och kri l l 

kommer ursprungligen från mikroalger,  som 

fisken får i  s ig via sin föda. Genom att istäl let 

odla dessa alger och utvinna ol jan direkt från 

dem, får man en helt  växtbaserad råvara som 

innehåller exakt samma nyttiga omega-3-fet-

ter som i  f iskol ja,  men utan de mil jögifter som 

finns i  fet f isk och utan att påverka haven. Alg-

olja är det enda växtbaserade alternativet som 

innehåller samma hälsosamma omega-3-fetter 

som fiskolja.  På Simris odlar vi  de mikroalger 

som är naturens källa t i l l  omega-3, så att vi  ska 

sl ippa f iskol jan. 

Simris® Algae Omega-3 är en unik serie omega- 

3-til lskott som är anpassade för olika målgrup-

per såsom friska vuxna, idrottare och motionärer, 

samt gravida och ammande mödrar. Produkterna 

innehåller samma hälsosamma omega-3 EPA 

och DHA som i fiskolja, men är helt växtbaserade 

och passar därför även vegetarianer, veganer 

och fiskallergiker. De är ekologiskt hållbara och 

utan tungmetaller, PCB, dioxiner och PFAS som 

finns i fisk och fiskolja. Genom att välja Simris® 

Omega-3 från alger gör man gott för både hälsan 

och världshaven. No fish no harm.

Vi är ledande i utvecklingen av mikroalger som 

ny odlingsgröda och bioteknologisk produktions-

plattform. Vår til lverkning av omega-3 genom så 

kallad fototrof odling är världsunik och ligger 

i teknikutvecklingens absoluta framkant. Cirkulär 

ekonomi och industriell  symbios är självklara 

principer för vår odling, som dessutom har 

smarta klimateffekter. Våra alger omvandlar 

nämligen koldioxid til l  syre – och omega-3.  

Precis som i naturen. Fotosyntesen är vår vikti-

gaste teknologi.





Styrelsen och verkställande direktören för Simris Alg AB (publ) 
(556841-9187) med säte i Simrishamn avger härmed års- och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). 
Belopp i tkr om inte annat anges.

VERKSAMHETEN
Simris Alg bedriver verksamhet inom tillverkning och försäljning 
av produkter med odlade mikroalger, utveckling av teknologier 
och processer för odling och produktion med mikroalger, konsult-
verksamhet och marknadsföring inom tillverkning, teknik och 
miljötjänster med mikroalger, samt därmed förenlig verksamhet.
Det helägda dotterbolaget Simris Inc. är verksamt inom import, 
distribution, marknadsföring och försäljning av Simris Algs pro- 
dukter på den nordamerikanska marknaden.

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgår till 1 871 007 kronor och 
är fördelat på 21 536 688 aktier, varav 21 286 688 B-aktier och 
250 000 A-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,0869 kro-
nor. Varje B-aktie ger rätt till en röst och varje A-aktie ger rätt till 
två röster vid stämma. Per den 31 december 2019 hade Simris  
Alg AB 4 305 aktieägare (3 946), varav de tio största ägde 41,99 
procent av aktiekapitalet och 42,65 procent av rösterna. AB Box 
Play var vid årsskiftet största aktieägare med 12,4 procent av 
aktiekapitalet och 12,26 procent av rösterna, följt av grundaren 
Fredrika Gullfot med 4,69 procent av aktiekapitalet och 5,79 pro-
cent av rösterna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 

• Distributören Infobell Co., Ltd i Sydkorea har lagt två beställ-
ningar om sammanlagt ca. 1,5 mkr, varav den första ordern 
motsvarande 926 tkr fakturerades i januari 2019.  

• En tredje riktad nyemission till L’Officiel Fund genomfördes 
om cirka 215 tkr. Nyemissionen avsåg reglering av ett tidigare 
avrop från juli 2018 enligt villkoren i det finansieringsavtal 
som tecknades med fonden i mars 2018. Aktierna emitteras 
till en teckningskurs på cirka 8,08 kr. 

• Arbetsgruppen för Novel Foods inom EFSA, EU:s livsmedels-
myndighet återkom med ytterligare förfrågningar om kom-
plettering av Simris Algs ansökan. Simris Alg genomförde de 
kompletterande studier som krävdes. Resultaten bekräftade 
de tidigare studier som visat att Simris Algs omega-3 från 
odlade alger är lämplig och säker som livsmedel. 

• En företrädesemission av units genomfördes som tillförde 
bolaget 28,2 mkr före emissionskostnader. Vid inlösen av 
vidhängande teckningsoptioner kan ytterligare 16,8 mkr 
komma att tillföras i november 2020. Nyemissionen avsåg 
finansiering av den internationella marknadsexpansionen 
samt återbetalning av brygglån.  

• Livsmedelsverket ändrade sina kostråd till gravida och 
ammande till att även omfatta algolja som säker källa till 
omega-3 DHA. Rekommendationen innebär ett viktigt ge-
nombrott för Simris Algs produkt för gravida och ammande.

• Johan Jörgensen valdes den 21 november till ny styrelseord-
förande, efter Pia Gideon som lämnande styrelsen den  
5 november 2019. 

• Gunnar Modalen utsågs den 10 december till ny CFO, efter 
Jonas Sohlman som lämnade bolaget.

• Under året har Robin Gustafsson, Pia Gideon, Louise Nicolin 
och Adam Springfeldt lämnat styrelsen. Nils Andersson,  
Anders Frostensson, Magnus Högström och Johan Jörgensen 
(ordf) invaldes under året som nya ledamöter i styrelsen.

FINANSIELL UTVECKLING
Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 1 743 tkr (762). Rörelseresultatet 
uppgick till –24 626 tkr (–22 671) och resultatet före skatt upp-
gick till –27 007 tkr (–23 989). Nettoomsättningen har ännu 
varit låg på grund av väntan på godkännande för Simris® Algae 
Omega-3 inom EU, samtidigt som USA-verksamheten ännu är 
under uppbyggnad. Övriga kostnader inklusive avskrivningar har 
hållit sig inom förväntade nivåer. 
 Vissa siffror för helåret 2019 avviker från vad som tidigare 
kommunicerats i bokslutskommuniké då ytterligare nedskrivning 
gjorts av varulager och produkter i arbete om totalt 1 103 tkr. 
Detta har påverkat resultatet för såväl koncernen som moder-
bolaget. Under första kvartalet 2020 uppgick motsvarande ned-
skrivning till 427 tkr.

Finansiell ställning
Vid utgången av räkenskapsåret uppgick koncernens likvida 
medel till 7 859 tkr (4 416). Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick under året till –17 316 tkr (–22 269). Solidi- 
teten uppgick per den 31 december 2019 till 67 procent, jämfört 
med 80 procent den 31 december 2018.

Investeringar
Det redovisade värdet på Simris Algs anläggningstillgångar upp- 
gick till 31 757 tkr (34 442) vid utgången av räkenskapsåret. De 
sammanlagda investeringarna i anläggningstillgångar under året 
uppgick till 356 tkr (170).

PERSONAL OCH ORGANISATION
Medelantalet anställda uppgick till 16 (15) under räkenskapsåret.

MILJÖ
Simris Algs anläggning i Hammenhög drivs med stor omsorg 
om miljön och en uttalad ambition att ligga i yttersta framkan-
ten inom cirkulär ekonomi och industriell symbios. Elen kommer 
uteslutande från vindkraft, som levereras av Utellus AB. Upp- 
värmning sker med fjärrvärme från grannföretaget Skånefrö/ 

FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE

FINANSIELLA RAPPORTER  •  SIMRIS ALG |  9



BIOAGRO Energy, som flerfaldigt prisbelönats för sin process att 
omvandla restbiomassa till biopellets för fjärrvärme. Koldioxiden 
som används i odlingarna är en naturlig restprodukt från vetets 
jäsning vid Absolut Vodkas destilleri i Nöbbelöv. Algerna binder 
denna gröna koldioxid vid tillväxten och omvandlar den till syre 
genom fotosyntesen, vilket innebär gynnsamma klimateffekter. 
Anläggningen har ett kontrollsystem och algoritmer för dygns- 
reglering, vilket sänker energiförbrukningen väsentligt jämfört 
med industristandard. Som växthusbelysning används uteslu- 
tande energisnål LED-teknik. Vidare pågår kontinuerligt förbätt- 
ringsarbete för att identifiera ytterligare insatser för miljöförbätt- 
rande åtgärder och processer.

Certifieringar
Simris Algs anläggning, dess tillverkningsprocess samt dess kva- 
litetsledningssystem har certifierats av Lloyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA) enligt Svensk Egenvårds kriterier Säkra kost- 
tillskott till konsument, med certifikat nr. GBG6020202. Vidare är 
produkterna certifierade av The Vegan Society och märkningen 
100% Vegan.

OPTIONSPROGRAM
I april 2018 emitterades 2,45 miljoner teckningsoptioner till L’Officiel 
Fund, i enlighet med villkoren i det finansieringsavtal som teck-
nades 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. Totalt under 2018 och 2019 har 200 798 aktier emitte-
rats till L’Officiel Fund.
 I maj 2019 togs beslut om att emittera totalt 198 438 teck-
ningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare. I 
november 2019 återkallade styrelsen beslutet om tilldelning 
avseende 155 000 av dessa optioner, därmed återstår 43 438 
optioner från detta program. Optionerna har fem års löptid och 
teckningskurs 6,44 kronor. Varje option ger rätt att teckna en (1)
aktie av serie B i Simris Alg AB.
 I samband med företrädesemissionen av units under fjärde 
kvartalet genomfördes en riktad emission av 1 724 691 teck-
ningsoptioner till ett antal kvalificerade investerare. Antalet 
teckningsoptioner från företrädesemissionen och den riktade 
emissionen uppgår totalt till 3 741 255. Varje option ger rätt att 
teckna en aktie av serie B i Simris Alg AB till teckningskursen 
4,50 kronor under perioden 16 november–16 december 2020.
Ett fullt utnyttjande av samtliga utestående optioner motsvarar 
en utspädning av aktiekapitalet med cirka 28,6 procent. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat kan 
påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer.

Marknadsrisk och acceptans för omega-3 från alger
Simris Algs verksamhet är beroende av konsumenternas efter- 
frågan på produkterna. En viktig faktor är konsumenternas 
inställning till hälsoprodukter och omega-3, där det finns stora 
skillnader på olika marknader i världen. Trots omfattande forsk- 
ning om vikten av omega-3 EPA och DHA och positiva hälso- 
effekter förekommer det att negativa studier får medialt genom- 
slag, vilket kan påverka opinionen och därmed försäljningen 
negativt. Omega-3 EPA & DHA från alger är också ett nytt och 
relativt okänt alternativ till fiskolja, vilket innebär att det kan ta tid 
för marknaden att ta till sig budskapet om att produkterna har 
samma hälsoeffekter som fiskolja. En allmän nedgång på mark- 

naden för omega-3-tillskott, satsningar på fel marknader och 
brist på acceptans hos konsumenter kan få en negativ inverkan 
på Simris Algs intjäningsförmåga, tillväxt och resultat.

Bolagets expansion
Simris Alg har en långsiktig målsättning att etablera koncer-
nen som en betydande aktör på den globala marknaden för 
omega-3 och andra wellness- och skönhetsprodukter från 
alger i prestige-segmentet. Den nuvarande strategin innefattar 
att bygga ut växthuskapacitet, minska beroendet från externa 
leverantörer i supply chain, samt utveckla nya produktserier. 
Simris Algs framtida tillväxt beror på förmågan att etablera sig 
både i Sverige och på internationella marknader, inklusive online. 
Framgången beror vidare på förmågan att attrahera nödvändiga 
resurser inklusive kapital, och att bygga en organisation som 
klarar att växa snabbt och kan ta vara på tillväxtpotentialen och 
skapa lönsamhet.

Lagstiftning och myndighetsbeslut
Simris Algs produkter omfattas av vitt skilda regelverk och lag- 
stiftning på olika marknader. I många länder såsom Sverige och 
inom EU omfattas produkterna av lagstiftning om livsmedel, 
medan andra länder har särskilda regler för kosttillskott. De regu- 
latoriska instegsbarriärerna på olika marknader varierar kraftigt. 
Lagstiftning, regelverk och myndighetshantering i såväl Sverige 
som andra länder kan utgöra hinder och orsaka ökade kostnader 
och betydande förseningar i etableringen av Simris Algs produk- 
ter på marknaden.

Novel foods inom EU
Inom EU omfattas bolagets omega-3-produkter av Förord-
ningen (EU) 2015/2283 om nya livsmedel, den så kallade Novel 
foods-förordningen. Produkterna är helt nya och unika på mark-
naden, varför de måste genomgå en omfattande gransknings-
process innan de får säljas som livsmedel till konsument. Simris 
Alg lämnade in sin ursprungliga ansökan om godkännande 
enligt den tidigare förordningen (EG) 258/97, som i augusti 2017 
tillstyrktes av FSAI, Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket.
Förordningen ersattes dock den 1 januari 2018 av den nya för- 
ordningen (EU) 2015/2282, innan ärendet hade behandlats klart. 
Simris Alg lämnade därför i februari 2018 in en förnyad ansökan 
enligt den nya förordningen. Ärendet är ännu under behandling. 
Det finns i dagsläget inga utfästelser när godkännandet kommer 
att ges. Vid fördröjningar i processen såsom upprepade förfråg- 
ningar om kompletteringar eller förseningar i den administrativa 
behandlingen av ärendet kan godkännandet försenas ytterligare. 
Simris Alg har valt att lansera sina produkter på marknader som   
är oberoende av ett Novel foods-godkännande inom EU. Ett för- 
senat godkännande innebär dock hinder för etablering i Sverige 
och andra marknader inom EU. Simris Alg informerar löpande 
marknaden om utveckligen i ärendet genom pressmeddelanden 
och i sina periodiska finansiella rapporter.

Konkurrenter
Marknaden för omega-3 från alger domineras av en global stor- 
koncern som kan pressa priser och skapa ogynnsamma förut- 
sättningar för nya, mindre aktörer såsom Simris Alg. På produkt- 
sidan kan fler varumärken inom kosttillskott eller ingredienser 
komma att lansera liknande, konkurrerande produkter. De flesta 
marknader är ännu relativt omogna med gott om utrymme för 
nya produkter och aktörer, men på sikt kan ökad konkurrens leda 
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till prispress och minskad marknadsandel vilket kan ha negativ 
effekt på Simris Algs verksamhet, framtida tillväxt, resultat och 
finansiella ställning.

Varumärke
Eftersom Simris Alg tillverkar konsumtionsvaror beror fram- 
gången på förmågan att erhålla och behålla konsumenternas 
förtroende för säkerheten, effekten och kvaliteten på produk-
terna. Framgången beror även på förmågan att skapa och 
behålla varumärkesrenommé för såväl befintliga produkter som 
nya koncept, samt att behålla anseendet. Simris Alg har valt att 
positionera sina produkter i ett tydligt premiumsegment, och 
framgången är beroende av att produkterna håller högre kvalitet 
än de säkerhets- och kvalitetsnormer som finns på marknaden.
  
Immateriella rättigheter och intern know-how
Simris Alg strävar efter att skydda sina immateriella rättighe-
ter genom varumärkesregistreringar och avtal i de länder där 
koncernen bedriver eller avser bedriva sin verksamhet. Simris Alg 
innehar i dagsläget inga patent, men vissa delar av odlingspro- 
cessen skyddas som affärshemlighet. Simris Algs affärshemlig-
heter kan genom informationsläckage eller på annat sätt bli
kända. Motsvarande affärshemligheter och liknande produktions- 
metoder kan utvecklas självständigt av konkurrenter, vilka kan 
komma att lansera liknande, konkurrerande produkter.

Teknikrisker vid drift
Tekniken för odling och nedströmsprocesser är verifierad genom 
kontinuerlig drift under en sjuårsperiod, varav fyra i industriell 
skala. Erfarenhet om driftsstabiliteten vid löpande odling under 
lång tid är idag relativt god. Uppstarter med nya algkulturer som 
planenligt måste göras med jämna mellanrum kan dock komma 
att kräva tätare eller mer oregelbundna intervaller, vilket innebär 
periodvis lägre produktivitet. Klimatförändringar såsom längre 
perioder av torka eller avsevärt förhöjda temperaturer kan kräva 
ytterligare investeringar i egen vattenförsörjning och kylning.

Beroendet av nyckelpersoner 
Simris Alg är en liten organisation som i hög grad är beroende av 
nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang. Att 
identifiera och attrahera medarbetare med rätt egenskaper och 
kompetenser samt att behålla nyckelpersoner är avgörande för 
bolagets framgång och förmåga att leverera enligt plan.

Likviditetsrisk
Simris Alg befinner sig i uppstartsfas och saknar ännu tillräcklig 
egen intjäningsförmåga för att täcka verksamhetens kostnader 
genom försäljningsintäkter. Simris Alg behöver ytterligare extern 
finansiering under 2020 för att kunna fortsätta sin verksamhet 
och genomföra sina tillväxtplaner. Det finns en risk för att nytt 
kapital inte kan anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte 
kan erhållas på tillfredsställande villkor, eller att anskaffat kapital 
inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet med 
fastställda utvecklingsplaner och målsättningar.

Leverantörer
Produktionen är beroende av ett antal leverantörer i nedströms- 
kedjan. Historiskt har verksamheten varit särskilt utsatt när det 
gäller tjänster såsom extrahering av olja och kapsulering. Att 
verksamheten nu bedrivs i industriell skala innebär att leveran-
törsriskerna minskat på grund av större utbud. Risken kvarstår 

dock att verksamheten kan påverkas negativt om leverantörer 
inte uppfyller sina åtaganden.

Tvister, anspråk, utredningar och processer
Simris Alg kan bli inblandad i tvister inom ramen för den normala 
affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för anspråk i rätts-
liga processer rörande avtal, produktansvar, eller påstådda brister 
i leveranser av varor och tjänster. Sådana anspråk kan röra stora 
belopp och betydande processkostnader.

Valutarisker
Simris Algs produktionskostnader och försäljningsintäkter sker i 
olika valutor. Produktionskostnader domineras av SEK, EUR och 
GBP. Försäljningsintäkter domineras initialt av SEK, EUR och USD 
men kan komma att få betydande inslag av främmande valutor. 
Simris Alg är därför exponerat mot valutakursrisker.

FRAMTIDSUTSIKTER
Simris Alg befinner sig ännu i utvecklingsfas med pågående 
produktlansering, och försäljningsintäkterna är inte tillräckliga för 
att finansiera vare sig den löpande driften eller planerade mark-
nadsinsatser. Vid tidpunkten för årsredovisningens offentliggö-
rande bedöms kassan räcka över sommaren. Bolaget är i behov 
av ytterligare kapital under 2020 och styrelsen arbetar konti-
nuerligt med att säkerställa bolagets likviditet och kapitalbehov. 
Här är avsikten att finansiering skall ske till så förmånliga villkor 
som möjligt, i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen. 
Sådan finansiering kan till exempel bestå av emissionskapital för 
finansiering av driften, lån till investeringar, samt olika stöd och 
bidrag. Om bolaget inte lyckas med sådan kapitalanskaffning 
finns risk för bolagets fortsatta verksamhet och utvecklingsmöj-
ligheter.
 Förutsättningarna i omvärlden och på kapitalmarknaden änd-
ras för närvarande i mycket snabb takt på grund av coronapan-
demin, varför skyndsamt agerande kan vara viktigt. Styrelsen 
har därför lagt fram ett förslag till årsstämman om ett bemyn-
digande att genomföra emissioner motsvarande en ökning av 
antalet aktier upp till bolagsordningens gränser, med eller utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet är att kunna 
införskaffa kapital till bolaget för att säkra driften efterföljande 
verksamhetsår, större marknadssatsningar och investeringar 
i produktionskapacitet och utveckling. Simris Alg har även ett 
finansieringsavtal med L’Officiel Fund om 60 mkr, som innebär 
att bolaget efter behov kan emittera nya aktier till L’Officiel Fund i 
utbyte mot kontanta medel. Avtalet löper till och med mars 2021. 
Bolaget avser dock i nuläget inte att genomföra ytterligare avrop 
enligt finansieringsavtalet, eftersom styrelsen bedömer att det 
finns andra, mer gynnsamma finansieringsmöjligheter.

COVID-19
I enlighet med nya redovisningskrav har vi särskilt beaktat hur 
effekterna av utbrottet av covid-19 kan komma att påverka bola-
gets framtida utveckling och risken för finansiella konsekvenser. 
Coronapandemin som drabbade världen i början av året har 
lett till en ökad osäkerhet vad gäller både verksamhetens och 
marknadens utveckling. Här befinner sig Simris Alg dock i en i 
grunden gynnsam marknadsposition.
 Både den globala e-handeln till konsument och marknaden 
för hälsoprodukter har ökat under krisen, och bolagets nuvarande 
bedömning är att den tillväxten kommer att hålla i sig. Simris 
Algs målgrupp tillhör inte heller de grupper vars köpkraft drabbas 
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning (tkr) 1 743 762 852 726 283 55 29

Rörelseresultat (tkr) -24 626 -22 671 -22 609 -18 757 -11 577 -8 491 -3 978

Resultat före skatt (tkr) -27 007 -23 989 -22 963 -19 326 -11 807 -8 451 -3 950
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten (tkr) -17 316 -22 269 -23 621 -18 642 -8 352 -8 734 -3 767

Eget kapital (tkr) 34 996 39 782 42 684 65 324 38 682 9 777 5 630

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

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

Eget kapital per aktie (kr) 1,62 2,96 4,49 6,88 5,71 248,21 221,02

Eget kapital per aktie efter full  
utspädning (kr)* 1,62 2,96 4,48 6,86 5,65 243,96 221,02

Antal aktier, medeltal perioden 11 766 327 10 464 848 9 500 000 8 741 856 5 440 436 36 004 23 823

Antal aktier, periodens slut 21 536 688 13 443 756 9 500 000 9 500 000 6 779 600 39 391 25 475

Antal aktier, efter full utspädning* 21 536 688 13 443 756 9 508 523 9 518 176 6 848 200 40 077 25 475

Soliditet (%) 67 80 78 86 70 90 89

Balansomslutning (tkr) 52 207 49 836 54 389 76 353 55 624 10 862 6 333

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 7 859 4 416 7 245 32 129 25 665 4 864 2 663

Kassalikviditet (%) 70 96 158 721 590 661 550

Medelantal anställda 16 15 18 17 11 9 6

FLERÅRSÖVERSIKT

Simris Alg genomförde fondemission och split 100:1 per 2015-09-30.

*Simris Alg har tre utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för helåret 2019, då slutkursen för Simris Algs aktie 
understiger teckningskursen i de olika programmen. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammen kommer antalet aktier öka med 6 323 847.

nämnvärt i lågkonjunkturer, varför även en längre ekonomisk 
nedgång i coronakrisens kölvatten inte bedöms påverka bolagets 
försäljningsutveckling i någon större utsträckning. 
 Tillverkningen av bolagets produkter baseras primärt på den 
egna odlingsanläggningen, och underleverantörer i bolagets geo-
grafiska närhet. Inga väsentliga underleverantörer finns utanför 
EU. Coronakrisen bedöms kraftigt rita om kartan för de globala 
försörjningskedjorna även på lång sikt, varför egen och inhemsk 
tillverkning är ett sätt att säkra produktionen. Bolaget har under 
en längre tid arbetat med att förkorta leverantörsleden och kom-
mer att påskynda den utvecklingen. Detta kan även innebära 
framtida investeringar i egen kapacitet när det gäller externa 
tjänster såsom frystorkning och extraktion. 
 I ett kortsiktigt perspektiv har reserestriktioner, stängda under-
leverantörer och stoppade transporter lett till en kraftig inbroms-
ning av den pågående marknadssatsningen i USA och Sydkorea. 
Dessa har bolaget parerat genom tillfälliga neddragningar och 
korttidspermitteringar av anställda. Därigenom har Simris Alg 
kunnat öka sin uthållighet genom den mest omedelbara krisen. 
E-handeln i USA har fortsatt att öka varför bolaget kommer fort-
sätta satsningen på e-handel. Vår sammanfattande bedömning 
är därför att effekterna av covid-19 på just Simris Algs framtids-
utsikter är begränsade, utöver de självklart allvarliga effekterna 
för samhället i stort.  

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående medel: Belopp i kr

överkursfond 21 914 288

balanserat resultat 40 982 019

årets resultat -24 428 567

Summa 38 467 740

Disponeras så att:
i ny räkning överföres 38 467 740

Summa 38 467 740

Vad beträffar koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och 
rapport över förändring i eget kapital, med tillhörande tilläggs-
upplysningar.

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hålls torsdagen 4 juni 2020 kl. 11.00 på 
algfarmen, Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Av säkerhets-
skäl och för att minska risken för smittspridning uppmanas  
aktieägare att inte delta fysiskt vid stämman. Information  
om poströstning, som även kan ske digitalt, finns på  
www.simrisalg.se/investerare



RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
(tkr) Not

2019-01-01–
2019-12-31

2018-01-01–
2018-12-31

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning 1 743 762

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning 523 2 558

Summa rörelseintäkter 2 266 3 320

 

RÖRELSEKOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -3 655 -3 617

Övriga externa kostnader 3 -9 522 -9 577

Personalkostnader 4 -10 587 -9 318

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 128 -3 479

Summa rörelsekostnader -26 892 -25 991

RÖRELSERESULTAT -24 626 -22 671

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 381 -1 318

Summa finansiella poster -2 381 -1 318

 

RESULTAT FÖRE SKATT -27 007 -23 989

 

Uppskjuten skatt 94 18

Skatt 0 0

ÅRETS RESULTAT -26 912 -23 971
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN

TILLGÅNGAR (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 2 376 2 155

Patent och varumärken samt liknande rättigheter 6 141 191

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 518 2 347

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 13 804 14 494

Inventarier, verktyg och installationer 8 15 329 17 569

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 29 133 32 063

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 107 32

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31 757 34 442

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 435 537

Varor under tillverkning 8 479 6 451

Färdiga varor och handelsvaror 1 947 2 967

Summa varulager 10 861 9 956

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 77 48

Övriga fordringar 1 337 651

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 317 323

Summa kortfristiga fordringar 1 731 1 022

Kassa och bank 11 7 859 4 416

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 20 450 15 394

SUMMA TILLGÅNGAR    52 207 49 836
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL   

Aktiekapital 12 1 871 1 168

Övrigt tillskjutet kapital 42 149 20 727

Annat eget kapital inkl. årets resultat -9 024 17 888

Summa eget kapital 34 996 39 782

SKULDER   

Avsättningar

Uppskjuten skatt 63 51

Summa avsättningar 63 51

Långfristiga skulder 13   

Skulder till kreditinstitut 3 358 4 339

Summa långfristiga skulder 3 358 4 339

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 1 346 1 346

Leverantörsskulder 1 503 1 499

Övriga skulder 8 289 550

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 653 2 269

Summa kortfristiga skulder 13 791 5 664

SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 17 212 10 054

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 207 49 836
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN

(tkr) Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Belopp vid årets ingång 1 168 20 727 17 888

Nyemissioner 703 21 913

Optionsprogram -520

Omräkningsdifferens 29

Årets resultat -26 912

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 1 871 42 149 -9 024

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
(tkr) 2019 2018

Rörelseresultat -24 626 -22 671

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 3 128 3 479

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta -2 381 -1 318 

Övrigt 48 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -23 830 -20 510

Ökning/minskning varulager -905 -2 563

Ökning/minskning rörelsefordringar -709 829

Ökning/minskning rörelseskulder 8 127 -25

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 316 -22 269

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -319 -152

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 -18

Kassaflöde från investeringsverksamheten -356 -170

Nyemissioner 22 616 21 069 

Optionspremier -520 0

Upptagna lån 0 7 873

Amortering av skuld -981 -9 513

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 115 19 429

Årets kassaflöde 3 443 -3 009

Likvida medel vid årets början 4 416 7 425 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 7 859 4 416
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(tkr) Not
2019-01-01–

2019-12-31
2018-01-01–

2018-12-31

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning 2 452 1 614

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning 923 1 853

Övriga rörelseintäkter 2 0 3 113

Summa rörelseintäkter 3 375 6 579

RÖRELSEKOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -3 655 -3 617

Övriga externa kostnader 3 -8 286 -9 557

Personalkostnader 4 -10 587 -9 318

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 116 -3 479

Summa rörelsekostnader -25 644 -25 970

RÖRELSERESULTAT -22 268 -19 391

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 230 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 379 -1 318

Summa finansiella poster -2 148 -1 318

RESULTAT FÖRE SKATT -24 416 -20 709

Uppskjuten skatt -12 -14

Skatt 0 0

ÅRETS RESULTAT -24 429 -20 723

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 2 376 2 155

Patent och varumärken samt liknande rättigheter 6 141 191

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 518 2 347

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 13 804 14 494

Inventarier, verktyg och installationer 8 15 291 17 569

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 29 095 32 063

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 9 9 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31 622 34 419

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 435 537

Varor under tillverkning 8 479 6 451

Färdiga varor och handelsvaror 1 256 2 258

Summa varulager 10 170 9 246

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 48

Övriga fordringar 1 469 642

Kundfordringar koncernföretag 0 4 074

Lånefordran koncernföretag 6 627 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 278 288

Summa kortfristiga fordringar 8 401 5 051

Kassa och Bank 11 7 664 4 371

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 26 234 18 668

SUMMA TILLGÅNGAR 57 856 53 087

18  |  SIMRIS ALG  •  FINANSIELLA RAPPORTER



EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 1 871 1 168

Fond för utvecklingsutgifter 360 360

Summa bundet eget kapital 2 231 1 528

Fritt eget kapital

Överkursfond 21 914 20 727

Balanserad vinst eller förlust 40 982 41 498

Årets resultat -24 429 -20 723

Summa fritt eget kapital 38 468 41 502

SUMMA EGET KAPITAL 40 699 43 030

SKULDER

Avsättningar

Uppskjuten skatt 63 51

Summa avsättningar 63 51

Långfristiga skulder 13

Skulder till kreditinstitut 3 358 4 339

Summa långfristiga skulder 3 358 4 339

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 346 1 346

Leverantörsskulder 1 476 1 491

Övriga skulder 8 289 579

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 625 2 251

Summa kortfristiga skulder 13 736 5 667

SUMMA SKULDER 17 157 10 057

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 856 53 087
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

(tkr) Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 1 168 360 20 727 41 498 -20 723

Disposition enligt beslut av årsstämman -20 727 4 20 723

Fond för utvecklingsutgifter

Nyemissioner 703 21 914

Optionsprogram -520

Årets resultat -24 429

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 1 871 360 21 914 40 982 -24 429



NOTER

NOT 1  |  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis- 
ning (K3).

Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det 
lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga 
skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till 
de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse- 
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder redovisas som finansiella poster.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Kon- 
cernredovisningen omfattar moderbolag samt dess dotterbolag. 
Med dotterbolag avses de bolag i vilka moderbolaget, direkt eller 
indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser 
detta bolag där moderbolaget innehar mer än 50 procent av 
rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterbolagen från den 
dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag 
det inte längre föreligger. Dotterbolagens redovisningsprinciper 
överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

I koncernredovisningen faller koncernbolagens bokslutsdisposi- 
tioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernbolagens obeskat-
tade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan upp-
skjuten skatteskuld och eget kapital.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde när det finns rim-
lig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att företaget 
kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.
Offentligt bidrag som hänför sig till förväntade kostnader redo- 
visas som förutbetalda intäkter. Bidraget intäktförs i den period 
då de kostnader uppkommer som det offentliga bidraget är 
avsett att kompensera samt att det finns rimlig säkerhet för att 
bidraget kommer att erhållas för dessa kostnader. Offentliga 
bidrag redovisas som övriga rörelseintäkter.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det 
är sanno likt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg- 
ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upp- 
arbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsätt- 
ningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningspro- 
cent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter   5 år
Patent och varumärken samt liknande  
rättigheter    10 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader    20–50 år
Inventarier, verktyg och installationer  5–20 år
 
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponen- 
ter när komponenterna är betydande och när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 
del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella, då 
förekomsten av finansiella leasingavtal är oväsentlig.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings- 
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 
nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljnings- 
pris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderings- 
metoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transak- 
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte- 
effekter redovisas i eget kapital.
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Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skatte-
sats som gäller per balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken- 
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas upp- 
skjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobe-
lopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt- 
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hän- 
förlig till obeskattade reserver.
 
Simris Alg AB:s ackumulerade skattemässiga underskott upp- 
går på balansdagen till 132 528 084 kr. 

Simris Alg bedömer i nuläget att förutsättningar enligt K3- 
regelverket för att boka upp uppskjuten skattefordran hänförlig 
till skattemässiga underskottsavdrag inte är uppfyllda.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukvård och bonus. Ersättning redovisas som 
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning.

NOT 2  |  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Övriga intäkter 0 0 0 3 113

SUMMA 0 0 0 3 113

Moderbolagets övriga intäkter under 2018 bestod av vidarefakturerade kostnader till dotterbolag i USA.

NOT 3  |  LEASINGAVTAL OCH HYROR

Årets leasingavgifter avseende leasingavtal och hyror uppgår till 747 tkr (788).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Koncernen/moderbolaget

(tkr) 2019 2018

Leasingavgifter inom ett år 215 150

Leasingavgifter senare än ett år men inom fem år 861 33

Leasingavgifter senare än fem år 0 0

Lokalhyra inom ett år 398 214

Lokalhyra senare än ett år men inom fem år 565 0

SUMMA FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER OCH HYROR 2 039 397
 
All leasing hanteras som operationell leasing. Maskiner leasas normalt på 5 år och inventarier leasas på 3–5 år. Några få avtal  har klausuler om  
bl.a. valutakurser vilket kan komma att påverka leasingavgifterna. I övrigt förekommer inga variabla avgifter. Leasingkostnader avser maskiner och  
inventarier såsom odlingsmoduler, maskiner för nedströmsprocesser, laboratorieutrustning, larmsystem och datorer.
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NOT 4  |  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Dotterbolaget har inga anställda

Koncernen/moderbolaget

Medelantal anställda 2019 2018

Kvinnor 7 9

Män 9 6

SUMMA MEDELTAL ANSTÄLLDA 16 15

Koncernen/moderbolaget

Löner och andra ersättningar (tkr) 2019 2018

VD 722 729

Ledningsgrupp 1 496 1 657

Övriga anställda 4 744 4 105

Styrelsearvoden (se nedan) 381 312

Övriga ersättningar till styrelsen (se nedan) 0 64

SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 7 343 6 867

Sociala kostnader (tkr)

Pensionskostnader VD 93 97

Pensionskostnader ledningsgrupp 179 230

Pensionskostnader övriga anställda 182 79

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 427 2 147

SUMMA SOCIALA KOSTNADER 2 881 2 552

SUMMA LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 10 224 9 420

Ersättningar till styrelsen, belopp i kr 2019 2018

Styrelse-
arvode

Övriga 
ersättningar Summa

Styrelse-
arvode

Övriga 
ersättningar Summa

Magnus Högström, ledamot fr.o.m. 2019-12-19 0 0 0 - - -

Johan Jörgensen, ordförande fr.o.m. 2019-11-21 3 888 0 3 888 - - -

Anders Frostenson, ledamot fr.o.m. 2019-05-08 39 600 0 39 600 - - -

Nils Andersson, ledamot fr.o.m. 2019-05-08 39 600 0 39 600 - - -

Adam Springfeldt, ledamot t.o.m. 2019-12-19 69 996 0 69 996 46 664 21 723 68 387

Louise Nicolin, ledamot t.o.m. 2019-11-21 68 246 0 68 246 46 664 0 46 664

Pia Gideon, ordförande t.o.m. 2019-11-04 136 503 0 136 503 93 336 20 869 114 205

Robin Gustafsson, ledamot t.o.m. 2019-05-07 23 332 0 23 332 46 664 14 922 61 586

Anders Laurin, ordförande t.o.m. 2018-05-08 0 0 0 52 568 814 53 382

Christian Ehrhardt, ledamot t.o.m. 2018-05-08 0 0 0 26 287 5 659 31 946

SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 381 165 0 381 165 312 183 63 987 376 170

Fram till april 2019 var Anna Ternéus anställd som Ekonomichef och ingick i ledningsgruppen. I januari 2019 anställdes Jonas Sohlman som CFO och ingick i 
ledningsgruppen. Han lämnade sin befattning som CFO den 10 december 2019 med uppsägningstid till och med 31 januari 2020. För 2019 har 55 tkr bokförts 
som upplupna löner (utbetalades i januari 2020). Se not 14.

Gunnar Modalen tillträdde som CFO per 10 dec 2019. Gunnar Modalen är inte anställd utan uppbär ersättning såsom fristående konsult. För 2019 har bolaget 
erlagt 51 480 kr till ett rekryteringsbolag som i sin tur har avtal med ett av Gunnar Modalen helägt bolag.

Löner inkluderar kontant utbetald lön samt semesterersättning. Samtliga tillsvidareanställda har fast månadslön samt möjlighet till årlig bonus vid uppfyllelse 
av bolagets operativa mål. För 2018 och 2019 har det inte utgått någon bonus. Övriga personalkostnader utgörs av framför allt gruppförsäkringspremier, privat 
sjukvårdsförsäkring som tecknas för samtliga anställda, traktamenten, och reseersättningar och friskvårdsbidrag.

Vid årsstämman den 8 maj 2019 beslutades att styrelsearvoden för ordinarie ledamöter ska uppgå till 70 000 kr/år (70 000) och arvode för styrelsens ord-
förande ska uppgå till 140 000 kr/år (140 000). Fram till och med årsstämman den 11 maj 2018 fakturerade samtliga ledamöter sina arvoden via bolag, med 
en omräkningsfaktor på 1,3142 för att kompensera för arbetsgivaravgifter (kostnadsneutralt för Simris Alg). Därefter har styrelsearvode betalats ut som lön, i 
enlighet med gällande lagstiftning. Övriga ersättningar till styrelsen utgörs av kostnadsersättningar (milersättning och resor).



NOT 5  |  BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 4 220 4 068 4 220 4 068

Inköp 319 152 319 152

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 4 539 4 220 4 539 4 220

Ingående avskrivningar -2 065 -1 632 -2 065 -1 632

Årets avskrivningar -98 -433 -98 -433

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -2 163 -2 065 -2 163 -2 065

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 2 376 2 155 2 376 2 155

NOT 6  |  PATENT OCH VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 400 400 400 400

Inköp -72 0 -72 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 328 400 328 400

Ingående avskrivningar -209 -159 -209 -159

Årets avskrivningar 22 -50 22 -50

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -187 -209 -187 -209

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 141 191 141 191

NOT 7  |  BYGGNADER OCH MARK

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 16 370 16 370 16 370 16 370

Inköp 0 0 0 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 16 370 16 370 16 370 16 370

Ingående avskrivningar -1 875 -1 185 -1 875 -1 185

Årets avskrivningar -690 -690 -690 -690

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -2 566 -1 875 -2 566 -1 875

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 13 804 14 494 13 804 14 494

Avtal om avgångsvederlag
Anställningsavtalet för VD kan sägas upp av VD med tre 
månaders uppsägningstid eller av bolaget med sex månaders 
uppsägningstid. Dessutom utgår ett avgångsvederlag om tolv 
månadslöner om VD blir uppsagd av bolaget. Inga avgångs- 
vederlag utgår för övriga ledande befattningshavare.
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NOT 8  |  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 23 274 23 256 23 274 23 256

Inköp 37 18 0 18

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 23 311 23 274 23 274 23 274

Ingående avskrivningar -5 705 -3 399 -5 705 -3 399

Årets avskrivningar -2 278 -2 306 -2 278 -2 306

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -7 982 -5 705 -7 982 -5 705

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 15 329 17 569 15 291 17 569

NOT 9  |  AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG      

Namn Valutakod Organisationsnr Säte Andel av kapital, % Andel av röster, %

Simris Inc. USD 6 888 086 Delaware, USA 100 100

NOT 10  |  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Första förhöjda leasingavgift 0 1 0 1

Förutbetald leasingavgift 33 22 33 22

Hyror 132 107 132 107

Övriga förutbetalda kostnader 152 193 113 158

SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER 317 323 278 288

NOT 11  |  CHECKKREDIT

Simris Alg har en beviljad checkräkningskredit om 1 mkr. Per 2019-12-31 var denna outnyttjad.

NOT 12  |  AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgår till 1 871 007 kronor och är fördelat på 21 536 688 aktier, varav 21 286 688 B-aktier  
och 250 000 A-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,0869 kronor.

NOT 13  |  LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Förfaller inom 1 till 5 år 1 896 2 781 1 896 2 781

Förfaller senare än 5 år 1 462 1 559 1 462 1 559

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 3 358  4 339 3 358 4 339
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NOT 14  |  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Upplupna löner 55 0 55 0

Upplupna semesterlöner 955 854 955 854

Upplupna sociala avgifter 428 548 428 548

Övriga upplupna kostnader 1 215 867 1 187 849

SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2 653 2 269 2 625 2 251

NOT 15  |  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

• EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet, har återkommit med en ny förfrågan om komplettering av Simris Algs ansökan 
enligt Novel Foods-förordningen inom EU. 

• Ett antal åtgärder har genomförts för att anpassa verksamheten till det osäkra omvärldsläget på grund av corona-
krisen. Tillsammans med stöd av regeringens åtgärdspaket har Simris Alg kunnat minska sina rörelsekostnader till 
cirka hälften under pågående kris. Likviditeten har stärkts med 1 649 tkr som erhållits i form av bidrag och lån genom 
regeringens krispaket.

NOT 16  |  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE OCH KONCERNBOLAG 
Under 2018 och 2019 har det inte förekommit några transaktioner med närstående som avviker från marknadsmässiga villkor.

Sammanställning över transaktioner med koncernbolag, (tkr) 2019 2018

Försäljning av varor och tjänster 841 832

Fakturerade kostnader 0 3 113

Fordran, inkl upplupen ränta 6 627 4 074

Upplupna och kapitaliserade räntor 230 0

NOT 17  |  STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar, (tkr) 2019 2018 2019 2018

Företagsinteckningar 6 000 6 000 6 000 6 000

Fastighetsinteckningar 2 425 2 425 2 425 2 425

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER 
OCH AVSÄTTNINGAR 8 425 8 425 8 425 8 425

NOT 18  |  FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Belopp i kr

Överkursfond 21 914 288

Balanserat resultat 40 982 019

Årets resultat -24 428 567

Summa 38 467 740

Disponeras så att: i ny räkning överföres 38 467 740

SUMMA 38 467 740
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 maj 2020
Ernst & Young AB 

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor

Johan Jörgensen
Ordförande

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Nils Andersson
Styrelseledamot

Magnus Högström
Styrelseledamot

Hammenhög den 12 maj 2020
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Anders Frostenson
Styrelseledamot

FINANSIELLA DEFINITIONER

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 beaktan-
de 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 
intäkts korrigeringar.

Resultat före skatt
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
extraordinära intäkter och kostnader. 

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 (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.



REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Simris Alg AB, org.nr 556841-9187 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Simris Alg AB för räkenskapsåret 2019. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 9–27 i 
detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet  
om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen som lämnas på 
sida 13, 14 och 16 i årsredovisningen och koncernredovisningen, av 
vilka det framgår att bolaget redovisade en förlust på 26 912 tsek 
för det år som slutade 31 december 2019, att kassaflödet efter 
investeringsverksamheten är negativt med 17 672 tsek för 2019 
samt att belopp i Kassa och bank uppgår till 7 859 tsek per 31 
december 2019. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med 
andra omständigheter som nämns i avsnitten Likviditetsrisk res-
pektive Framtidsutsikter i förvaltningsberättelsen på sida 11 att det 
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande 
tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har 
inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen som återfinns på sidorna 1–8 och 
30–36. Den andra informationen innefattar inte årsredovisningen, 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som iden-
tifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträck-
ning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenli-
ga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighe-
ter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Simris Alg AB för räkenskapsåret 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situ-
ation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Malmö den 12 maj 2020 
Ernst & Young AB  

Martin Henriksson 
Auktoriserad revisor 
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Simris Algs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.  
Vid extrastämman 19 december 2019 beslöts att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Nils Andersson
Ledamot

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Nils 
Andersson har bred erfarenhet från företagande i 
olika former. Han är grundare, huvuddelägare, VD och 
styrelseordförande för AB Box Play. Box Play inves-
terar i huvudsakligen onoterade bolag och äger nio 
koncernbolag och tre intressebolag. Box Play är även 
störste aktieägare i Simris Alg med 11 % av kapitalet. 
Nils Andersson bedöms oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen, och inte oberoende 
till bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: 
2 670 023 B-aktier. Teckningsoptioner motsvarande 
321 669 B-aktier.

Magnus Högström
Ledamot

Civilekonom. Bakgrund som analytiker och fondför-
valtare från bl.a. Adelphi Capital och SEB, och idag 
verksam som privat investerare. Invald 2019. Magnus 
Högström bedöms oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Inne-
hav: 153 328 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 
149 443 B-aktier.

REVISOR
Vår revisor är Martin Henriksson, 
auktoriserad revisor, E&Y.

Fredrika Gullfot
Ledamot

Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. 
Analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med 
uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen 
& ECB, forskare KTH Bioteknik. Grundare Simris Alg. 
Fredrika Gullfot bedöms inte oberoende i förhållande 
till bolaget, bolagsledningen och bolagets större 
aktieägare. Invald 2015. Innehav: 250 000 A-aktier, 
747 839 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 
25 517 B-aktier.

Anders Frostenson
Ledamot

Fil. kand. i humaniora från Stockholms Universitet och 
Universidad De Granada. Anders Frostenson har över 18 
års erfarenhet av digital tjänsteutveckling och entrepre-
nörskap. Anders arbetade med strategiska partnerskap 
för operatören 3 i Sverige och London. Han var VD och 
grundare av den digitala byrån Dobermans verksamhet 
i USA och är idag VD och grundare av investerings-
fonden Sweet Studio. Anders sitter även i styrelsen för 
bland annat uppstartsbolaget Alex Health AB. Invald 
2019. Anders Frostenson bedöms oberoende i förhål-
lande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större 
aktieägare. Innehav: 12 634 B-aktier. Teckningsoptioner 
motsvarande 35 000 B-aktier.

VÅR STYRELSE

Johan Jörgensen
Ordförande

Entreprenör och investerare med inriktning på foodtech 
som specialitet. Han har varit delaktig i den svenska 
internetsektorn sedan starten på 90-talet. Grundare 
av Sweden Foodtech, som idag är den ledande kon-
sult organisationen för foodtech i Norden. Johan har 
ett unikt nätverk inom foodtech såväl i Sverige som 
internationellt. Styrelseordförande i NGM-listade 
crowdfundingbolaget FundedByMe (publ) (till 14 maj 
2020), ledamot i Corporate Classifieds AB, ordförande i 
Internet Society Special Interest Group Internet of Food, 
samt ett antal mindre bolag. Johan Jörgensen bedöms 
oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen 
och bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: –
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Ledningsgruppen består av VD Fredrika Gullfot, Commercial Director Daphne Jaeschke och  
Chief Financial Officer Gunnar Modalen.

Daphne Jaeschke
Commercial Director

MSc Marknadsföring och management från Stock-
holms Universitet, fristående kurser vid Chartered 
Institute of Marketing i London, UK och INSEAD/
Google CxO Academy. Har varit med Simris Alg 
från början och byggt upp bolagets varumärke 
och marknadsföring. Innehav: 1 860 B-aktier, teck-
ningsoptioner motsvarande 25 517 B-aktier.

Gunnar Modalen
CFO

Civilekonom från Lunds Universitet. Över 25 års inter-
nationell erfarenhet från noterade och onoterade bolag 
i olika branscher. Gunnar har haft ledande befattningar 
inom Perstorpkoncernen från 1994 till 2010, och har 
sedan dess varit verksam som fristående konsult med 
uppdrag som CFO för Rederi AB Transatlantic (publ), 
Doro AB (publ) och ISR Immune System Regulation 
Holding AB (publ), samt som IR- och kommunikations-
chef på Cherry AB (publ). Innehav: 4 000 B-aktier.

Fredrika Gullfot
VD

Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. 
Analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med 
uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen 
& ECB, forskare KTH Bioteknik. Grundare Simris Alg. 
Innehav: 250 000 A-aktier, 747 839 B-aktier, teck-
ningsoptioner motsvarande 25 517 B-aktier.

VÅR LEDNING



32  |  SIMRIS ALG  •  VÅR AKTIE

VÅR AKTIE
Högsta betalkurs under 2019 noterades till 6,88 kronor den 
9 augusti och lägsta betalkurs noterades till 1,69 kronor den
19 december. Det omsattes totalt cirka 6,0 miljoner (3,2) aktier 
under året, i snitt 23 685 aktier (12 717) per handelsdag.

Aktien och ägarna 
Vid årsskiftet uppgick aktiekapitalet till 1 871 007 kronor fördelat 
på 21 536 688 aktier, varav 21 286 688 B-aktier och 250 000 
A-aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,0869 kronor. 
Varje B-aktie ger rätt till en röst och varje A-aktie ger rätt till två 
röster. A-aktierna är onoterade och omfattas av omvandlingsför-
behåll som innebär att de på begäran av ägaren kan omvandlas 
till B-aktier. Båda aktieslagen ger lika rätt till andel i bolagets 
tillgångar, vinst och utdelningar. Grundaren Fredrika Gullfot äger 
samtliga A-aktier. Per den 31 december 2019 hade bolaget 
4 305 aktieägare (3 946), varav de tio största ägde 41,76 procent 
av aktiekapitalet och 42,43 procent av rösterna.

Nyemissioner 2019
Under fjärde kvartalet har en företrädesemission genomförts 
av units som tillförde bolaget 28,2 mkr före återbetalning 
av brygglån om 6,2 mkr och emissionskostnader om cirka 
5,7 mkr. Totalt emitterades 3 741 255 teckningsoptioner som vid 
fullt utnyttjande kan tillföra bolaget 16,8 mkr, före emissions-
kostnader, i november 2020. En mindre nyemission om 215 tkr 
har genomförts till L’Officiel enligt villkor i det finansieringsavtal 
som ingicks med fonden i mars 2018.

Optionsprogram
I april 2018 emitterades 2,45 miljoner teckningsoptioner till 
L’Officiel Fund, i enlighet med villkoren i det finansieringsav-
tal som tecknades med fonden i mars 2018. Varje option kan 
lösas in till 1,06 aktier under en treårsperiod till teckningskursen 

13,26 kronor. Totalt under 2018 och 2019 har 200 798 aktier 
emitterats till L’Officiel Fund.
 I maj 2019 togs beslut om att emittera 198 438 tecknings-
optioner till anställda och ledande befattningshavare. I novem-
ber 2019 återkallade styrelsen beslutet om tilldelning avseende 
155 000 av dessa optioner, därmed återstår 43 438 optioner 
från detta program. Optionerna har fem års löptid och teck-
ningskurs 6,44 kronor. Varje option ger rätt att teckna en aktie 
av serie B i Simris Alg AB.
 I samband med företrädesemissionen av units under fjärde 
kvartalet genomfördes en riktad emission av 1 724 691 teck-
ningsoptioner till ett antal kvalificerade investerare. Antalet 
teckningsoptioner från företrädesemissionen och den riktade 
emissionen uppgår totalt till 3 741 255 st. Varje option ger rätt 
att teckna en (1) aktie av serie B i Simris Alg till teckningskursen 
4,50 kronor under perioden 16 november–16 december 2020. 
Fullt utnyttjande av samtliga utestående optioner motsvarar en 
utspädning av aktiekapitalet med cirka 28,6 procent.

FÖRÄNDRING I AKTIEKAPITAL

10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Ägare 2019-12-31 Kapital % Röster %
Box Play AB 12,40 12,26
Gullfot, Fredrika 4,69 5,79
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 4,91 4,85
Fällström, John 4,61 4,56
FV Group AB 4,33 4,28
Formue Nord Markedsneutral A/S 2,78 2,75
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,72 2,68
Sundsporten AB 2,02 1,99
Johansson, Bengt 1,93 1,91
Ideella Föreningen Djurens Rätt 1,60 1,58 
Totalt de tio största aktieägarna            41,76 42,43
Övriga 58,24 57,57
Totalt 100 100

Simris Algs B-aktie är noterad på Nasdaq First North sedan 22 april 2016 under kortnamnet SIMRIS. 

Förändring antal aktier Aktier efter transaktion Aktiekapital kr

Tidpunkt Händelse Pris per aktie kr A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Förändring kr Totalt kr

2011 Bildande 5 10 000 10 000 10 000 50 000 50 000
2012 Nyemission 800 5 250 15 250 15 250 26 250 76 250
2012 Omstämpling N/A 2 500 –2 500 2 500 12 750 15 250 N/A 76 250
2012 Nyemission 800 5 850 2 500 18 600 21 100 29 250 105 500
2013 Nyemission 800 1 875 2 500 20 475 22 975 9 375 114 875
2013 Nyemission 800 625 2 500 21 100 23 600 3 125 118 000
2013 Nyemission 800 625 2 500 21 725 24 225 3 125 121 125
2013 Nyemission 800 1 250 2 500 22 975 25 475 6 250 127 375
2014 Nyemission 981 11 097 2 500 34 072 36 572 55 485 182 860
2014 Nyemission 981 2 265 2 500 36 337 38 837 11 325 194 185
2014 Nyemission 981 554 2 500 36 891 39 391  2 770 196 955
2015 Nyemission 1 270 8 700 2 500 45 591 48 091 43 500 240 455
2015 Nyemission 1 588 3 001 2 500 48 592 51 092 15 005 255 460
2015 Nyemission 1 588 16 704 2 500 65 296 67 796 83 520 338 980
2015 Fondemission N/A N/A 2 500 65 296 67 796 250 000 588 980
2015 Split 100:1 N/A 247 500 6 512 896 250 000 6 529 600 6 779 600 N/A 588 980
2016 Nyemission 18,50 2 720 400 250 000 9 250 000 9 500 000 236 336 825 316
2018 Nyemission 8,51 87 788 250 000 9 337 788 9 587 788 7 626 832 942
2018 Nyemission 8,71 86 324 250 000 9 424 112 9 674 112 7 499 840 442
2018 Nyemission 6,50 3 769 644 250 000 13 193 756 13 443 756 327 489 1 167 931
2019 Nyemission 8,08 26 676 250 000 13 220 432 13 470 432 2 318 1 170 249
2019 Nyemission 3,50 8 066 256 250 000 21 286 688 21 536 688 700 759 1 871 007



INFORMATION TILL  
AKTIEÄGARE
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls den 4 juni 2020 klockan 11.00 på algfarmen, 
Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Av säkerhetsskäl och för 
att minska risken för smittspridning uppmanas aktieägare att 
inte delta fysiskt vid stämman. Information om poströstning, 
som även kan ske digitalt, finns på www.simrisalg.se/investerare. 
Kallelse och dagordning har i enlighet med bolagsordningen 
annonserats den 6 maj 2020 i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på www.simrisalg.se. Att kallelse skett har även annonse-
rats i Dagens Industri.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta vid stämman är aktieägare som är införda i  
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 29 maj 2020. 
Aktie ägare som vill delta måste skicka anmälan till bolaget 
senast 29 maj 2020. Anmälan görs enklast genom e-post till 
ir@simris.com. Ange fullständigt namn, person- eller organi-
sationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt 
eventuella biträden. Det går också bra att skicka anmälan med 
samma uppgifter till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A,  
276 50 Hammenhög. 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman ska aktierna var inregistrerade 
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Det 
innebär att förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras i eget 

namn innan stämman. Omregistreringen måste vara verkställd 
senast 29 maj 2019. Meddela därför begäran om omregistrering 
till förvaltaren i god tid innan 29 maj, för att få delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud måste bifoga en 
skriftlig och daterad fullmakt till anmälan. Den som företräder 
juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsva-
rande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. 
Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behö-
righetshandlingar som inte översänts till bolaget i samband 
med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär 
finns tillgängligt på www.simrisalg.se/investerare. 

Årsredovisningen
Av miljöskäl distribuerar Simris Alg årsredovisningen och övriga 
stämmohandlingar endast i digitalt format på hemsidan 
www.simrisalg.se/investerare. Aktieägare som så begär kan 
erhålla en tryckt version om de begär det och uppger sin adress. 

FINANSIELL KALENDER:
Årsstämma 2020: 4 juni 2020
Delårsrapport januari–juni 2020: 18 augusti 2020
Delårsrapport januari–september 2020: 10 november 2020  
Bokslutskommuniké 2020: 16 februari 2021

IR-KONTAKT:
Fredrika Gullfot
Tel: +46 (0)761 345 474
Email: ir@simris.com

AKTIEÄGARRABATT
Aktieägare som äger minst 200 aktier har alltid 15% rabatt 
på våra produkter. Rabatten gäller i vår egen e-handel på 
www.simrisalg.se och www.simris.com samt i vår gårdsbutik 
i Hammenhög.

LÄS MER OM OSS PÅ:

FÖLJ OSS PÅ:

www.simrisalg.se
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https://simrisalg.se/sv/
https://www.instagram.com/simris/
https://www.facebook.com/simris/
http://simrisalg.se
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Bilderna i årsredovisningen kommer från kampanjen  
TRUE LUXURY WITH SIMRIS på facebook och instagram

“What is luxury nowadays? Another handbag made of  
animal leather from the upscale fashion brand? A fossil-fueled  
vehicle? Or a lifestyle tearing on the resources of our planet? 

Nah, we don’t believe so.

True luxury is a healthy and happy body. Take a second and  
contemplate what a privilege that is. To feel strong, energetic  
and healthy. Your wellbeing should be treasured, because being 
healthy and feeling good is the highest luxury of all. True 
luxury also is taking care of the planet and changing the 
world for the better. Join the wave of change!”
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