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USA skakades under 
rapportperioden förutom 
coronakrisen även av 
massiva protester mot 
den systematiska rasism 
och orättvisa som ännu 
präglar stora delar av 
samhället. Rasism, 
hat och spridande av 
desinformation från 

antidemokratiskt håll är ett problem inte bara 
i USA. Mycket av hatpropagandan sprids och 
befästs genom de algoritmer som styr visningen 
av innehåll på sociala medier. När vi, ett litet 
algbolag från Sverige, i juni bestämde oss för att 
stoppa all betald annonsering på Facebook och 
Instagram kunde vi inte ana att det var början 
på en massiv bojkott där snart tusentals företag 
skulle ansluta. Där ett citat från vårt ställningsta
gande blev rubrik i New York Times har bojkotten 
i Sverige som mest lett till höjda ögonbryn. Den 
respons och försäljningsutveckling vi sett efter att 
ha riktat om vår marknadsföring till andra kanaler 
visar dock att vårt självklara beslut även var 
kommersiellt det rätta. Den andra stora händelsen 
under rapportperioden var vår lyckade företrädes
emission, där vi tog in det nödvändiga kapitalet 
för att fortsätta våra marknadssatsningar och öka 
försäljningen. Ett stort tack går till både befintliga 
och nya aktieägare! Timingen kunde inte ha varit 
bättre, då restriktionerna från coronakrisen har 
börjat lätta och vi kan trappa upp aktivitetsnivån. 
Först på checklistan står nu att få in nya stjärnor 
till teamet så att vi kan fortsätta växa.

Fredrika Gullfot 
Hammenhög i augusti 2020 

PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr
apr–jun 

2020
apr–jun 

2019
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
helår 
2019

Nettoomsättning 256 145 522 1 321 1 743

Rörelseresultat 5 099 7 099 11 957 12 105 24 626

Resultat före skatt 6 131 7 868 12 616 12 854 27 007

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 2 744 4 420 8 723 9 917 17 316
Likvida medel vid 
periodens slut 2 873 3 250 2 873 3 250 7 859
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KOMMENTAR FRÅN VD

OM SIMRIS ALG AB (PUBL) 
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar hållbara marina ingredienser från odlade 
alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från 
odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Simris Alg grundades 2011 av KTHforskaren 
Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega3produktion i Hammenhög på Österlen. 
Simris Algs konsumentprodukter säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega3 och riktar sig till en 
global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth 
Market med kortnamn SIMRIS och ISINkod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate 
Finance, telefon 04020 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Coronapandemin till trots börjar vi nu se en  
stark tillväxt på försäljningsfronten. Det är  
framför allt webbförsäljningen i USA som  
växer kraftigt, med mer än en fyrdubbling i  
juli jämfört med månaden innan. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

• Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 256 tkr (145) och 522 tkr (1 321)  
under första halvåret.  Nettoomsättningen i USA uppgick under kvartalet till 119 tkr (20) 
och totalt 247 tkr (44) under halvåret. Försäljningen påverkades av coronakrisen men 
började redan mot slutet av rapportperioden visa tecken på återhämtning.

• Rörelseresultatet uppgick till 5 099 tkr (7 099) under andra kvartalet och totalt 
11 957 tkr (12 105) under första halvåret. 

• Arbetsgruppen för Novel Foods inom EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet, återkom med  
en ny förfrågan om kompletteringar av Simris Algs Novel Foodsansökan. Bolaget  
utreder behov av insatser och tidsplan med stöd av externa experter.

• Styrelsen beslutade om en partiellt garanterad emission av aktier och tecknings optioner 
(units) med företrädesrätt för Simris Algs befintliga ägare. Beslutet fattades med stöd  
av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Grundare och VD Fredrika Gullfot överlät uniträtter till Steven Shapera som tecknade units 
för cirka 1,3 mkr i företrädesemissionen. Schapera är veteran inom skönhetsbranschen 
och medgrundare av BECCA Cosmetics som 2016 förvärvades av Estée Lauder.

• Företrädesemissionen övertecknades och totalt tillfördes bolaget 29,1 mkr före emissions
kostnader, varav cirka 2,2 mkr genom kvittning av fordringar. Vid inlösen av vidhängande 
teckningsoptioner kan bolaget tillföras ytterligare 1,9–38,8 mkr beroende på lösenkurs. 
I anslutning till företrädesemissionen genomfördes en riktad emission av aktier för cirka 
2,8 mkr som ersättning till garanter. Mangold Fondkommission anlitades som likviditets
garant för bolagets aktie på Nasdaq First North.

• Den 20 juli avbröt Simris Alg den korttidspermittering av samtliga medarbetare som 
infördes i mars 2020 på grund av utbrottet av covid19. Bolaget har även inlett rekryte
ringar för att förstärka organisationen inom försäljning och marknad.

• Försäljningstillväxten har börjat stiga kraftigt, med en nettoomsättning enbart under juli 
månad på 693 tkr. Webbförsäljningen i USA ökade med 322 procent under juli jämfört 
med föregående månad.
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 256 tkr (145) 
och under första halvåret uppgick nettoomsättningen till 522 tkr
(1 321). Nettoomsättningen i USA uppgick under kvartalet till 
119 tkr (20) och totalt 247 tkr (44) under halvåret. Försäljningen 
har påverkats av coronakrisen men började redan mot slutet av 
rapportperioden visa tecken på återhämtning. Efter rapportperio
dens utgång har försäljningstillväxten fortsatt stiga kraftigt, med 
en netto omsättning på 693 tkr under juli. Webbförsäljningen i USA 
ökade med 322 procent under juli jämfört med föregående månad. 
 Varulagret förändrades med –1 140 tkr (–1 591) under andra kvar
talet och uppgick vid periodens utgång till 9 731 tkr (9 132). Lagret 
består såväl av råvaror och produkter i arbete som färdiga produk
ter. Storleken på lagret ligger i linje med bolagets försäljningsmål.
 Rörelseresultatet uppgick till –5 099 tkr (–7 099) under andra 
kvartalet och till –11 957 tkr (–12 105) under första halvåret. 

INVESTERINGAR
Det totala värdet på koncernens anläggningstillgångar uppgick 
till 30 115 tkr (32 915) vid periodens utgång. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar gjordes med 773 tkr (790) för andra kvar
talet. Anläggningstillgångarna skrivs av med 5–10 år för de flesta 
inventarier, och upp till 40 år för fastigheten. 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 12 juni 2020 beslutade styrelsen om en företrädesemission av 
units. I samband med beslutet upptogs ett brygglån om 4 mkr från 
Formue Nord Markedsneutrail A/S i väntan på emissionslikviden. 
 Företrädesemissionen som genomfördes efter rapportperiodens 
utgång övertecknades och tillförde bolaget 29,1 mkr före emis
sionskostnader. Vid inlösen av vidhängande teckningsoptioner 
kan ytterligare 1,9–38,8 mkr komma att tillföras bolaget i oktober 
2020, beroende på lösenkurs. Efter rapportperioden genomfördes 
även en riktad emission av aktier motsvarande cirka 2,8 mkr som 
ersättning till garanter i företrädesemissionen. 

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 21 898 tkr (26 451) vid peri
odens utgång. Soliditeten uppgick till 49,7 procent, jämfört med 
57,0 procent den 31 december 2019. 

AKTIEN OCH ÄGARNA
Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgick vid periodens utgång till 
1 871 007 kronor och är fördelat på 21 536 688 aktier, varav 
21 286 688 Baktier och 250 000 Aaktier. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,0869 kronor. Varje Baktie ger rätt till en röst och 
varje Aaktie ger rätt till två röster. Per den 30 juni 2020 hade 
Simris Alg AB 4 536 aktieägare, varav de tio största ägde 37,7 
procent av aktiekapitalet och 38,5 procent av rösterna. Simris Algs 
Baktie är sedan 22 april 2016 noterad på Nasdaq First North 
Growth Market. Under andra kvartalet har aktien betalats som 
högst till 2,60 kronor den 6 maj och som lägst till 0,63 kronor den 

4 juni. Sista betalkurs vid periodens utgång var 1,13 kronor, vilket 
ger ett börsvärde på cirka 24 mkr. Totalt omsattes cirka 19 miljoner 
aktier under kvartalet. Efter de nyemissioner som genomfördes 
efter rapportperiodens utgång uppgår Simris Algs aktiekapital till 
4 953 117 kr och antalet aktier uppgår till totalt 57 004 002 aktier, 
varav 250 000 Aaktier och 56 754 002 Baktier. Mer information 
om Simris Algs aktie och ägarna finns på simrisalg.se/investerare. 

OPTIONSPROGRAM
Simris Alg har för närvarande fyra utestående optionsprogram. 
Serie 2018/1 (TO1) utgörs av 2,45 miljoner teckningsoptioner som 
emitterades till L’Officiel Fund, i enlighet med villkoren i det finan
sieringsavtal som tecknades med fonden i mars 2018. Varje option 
TO1 ger rätt att teckna 1,53 Baktier till kurs 9,14 kronor per aktie till 
och med förfallodatum i april 2021. 
 Serie 2019/1 består av 43 438 teckningsoptioner som i maj 
2019 utfärdades till anställda i bolaget. Optionerna har fem års 
löptid och för varje option kan 1,45 Baktier tecknas till kurs 4,44 kr 
per aktie. 
 Serie 2019/2 (TO2) utgörs av 3 741 255 teckningsoptioner som 
emitterades i samband med företrädesemissionen hösten 2019. 
Varje option TO2 ger rätt att teckna 1,35 nya Baktier till kursen 
3,33 kr per aktie under perioden 16 november–16 december 2020.
 Villkoren för samtliga teckningsoptioner har räknats om efter de 
nyemissioner som genomförts efter optionernas utgivande. 
 Efter rapportperioden har ytterligare 21 536 688 teckningsop
tioner emitterats i serie 2020/1 (TO3). Varje option TO3 ger rätt att 
teckna en ny Baktie under teckningsperioden 2–16 oktober 2020. 
Teckningskursen per aktie kommer motsvara 70 procent av den 
volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Simris Algs 
Baktie under perioden 17–30 september 2020, dock inte lägre än 
kvotvärdet och inte högre än 1,80 kr per aktie.
 Fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner, efter genom
förd företrädesemission 2020, motsvarar en utspädning av aktie
kapitalet om 52,8 procent.
  
PERSONAL OCH ORGANISATION 
Under andra kvartalet genomfördes inga nyanställningar. Medel
antalet anställda uppgick till 12 (15). Förutom VD har samtliga 
anställda varit korttidspermitterade under hela kvartalet, med en 
arbetstid på 40 procent på heltid. Arbetstidsförkortningen var ett 
led i anpassningen till coronakrisen.
 Efter rapportperiodens utgång avslutades korttidspermitteringen 
och från 20 juli har samtliga medarbetare återgått till heltidsarbete. 
Vidare har bolaget påbörjat nyrekryteringar för att förstärka orga
nisationen inom försäljning och marknad. 

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

ÖVERSIKT

© SIMRIS ALG AB • ALGAE FARMED, GROWN AND HARVESTED IN SWEDEN
+46(0)41444 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN



DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2020  •  SIMRIS ALG |  3 

ÅRSSTÄMMA 
Vid Simris Algs årsstämma den 4 juni beslutades om omval till 
styrelsen av Johan Jörgensen, Nils Andersson, Anders Frostens
son, Magnus Högström och Fredrika Gullfot. Besluts togs om att 
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
till nästa stämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital 
inom bolagsordningens gränser. Ökningen av aktiekapitalet får ske 
genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/
eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive 
nyteckning av aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om 
sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
och/eller med bestämmande om kontant betalning eller betalning 
genom apport eller kvittning. 

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 årsredo
visningen för 2019.

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 2019, tillgänglig på simrisalg.se/investerare.
 

Johan Jörgensen 
Ordförande

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör 

Nils Andersson
Styrelseledamot

Anders Frostenson
Styrelseledamot

Magnus Högström
Styrelseledamot

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat.
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Belopp i tkr
 apr–jun 

2020
 apr–jun 

2019 
 jan–jun 

2020 
 jan–jun 

2019 
 Helår 
2019 

Nettoomsättning 256 145 522 1 321 1 743

Övriga rörelseintäkter 802 0 802 0 0
Förändring av färdiga varor och  
varor under tillverkning 1 183 1 591  1  7 74 1 111 523
Råvaror och förnödenheter 483 257 836 1 069 3 655

Personalkostnader 1 856 2 794 4 225 5 488 10 587

Övriga rörelsekostnader 1 862 1 812 4 897 4 181 9 522

Avskrivningar 773 790 1 549 1 577 3 128

RÖRELSERESULTAT -5 099 -7 099 -11 957 -12 105 -24 626
Finansnetto 1 032 769 659 749 2 381

RESULTAT FÖRE SKATT -6 131 -7 868 -12 616 -12 854 -27 007
Skatt på årets resultat 3 8 3 12 94

PERIODENS RESULTAT -6 134 -7 876 -12 619 -12 866 -26 912

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

 30 jun 
2020

 30 jun 
2019

 31 dec 
2019

TILLGÅNGAR

TECKNAT EJ INBETALT KAPITAL 0 215 0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 449 2 264 2 518

Materiella tillgångar 27 658 30 624 29 133

Finansiella tillgångar  8 27 107

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 30 115 32 915 31 757

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 9 731 9 132 10 861

Övriga omsättningstillgångar 1 325 1 067 1 731

Kassa och Bank 2 873 3 250 7 859

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 13 929 13 449 20 450
SUMMA TILLGÅNGAR 44 044 46 579 52 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 21 898 26 451 34 996

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 63 58 63

SKULDER
Långfristiga skulder 3 101 4 031 3 358

Kortfristiga skulder 18 982 16 039 13 791

SUMMA SKULDER 22 146 20 128 17 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 044 46 579 52 207
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* Simris Alg hade under perioden tre utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för någon av ovanstående period, då slutkursen 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 6 329 332 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

apr–jun 
2020

apr–jun 
2019

jan–jun 
2020

jan–jun 
2019

Helår 
2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 5 755 7 078 11 451 11 384 23 830
Förändringar i rörelsekapital 3 011 2 658 2 728 1 467 6 514

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN -2 744 -4 420 -8 723 -9 917 -17 316
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 49 6 49 356

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 976 4 136 3 744 8 800 21 115

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 232 -333 -4 986 -1 166 3 444
Likvida medel vid periodens början 1 641 3 583 7 859 4 416 4 416

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 2 873 3 250 2 873 3 250 7 859

Belopp i tkr
apr–jun 

2020
apr–jun 

2019
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
Helår 
2019

Eget kapital vid periodens ingång 28 423 34 686 34 996 39 783 39 783

Nyemission (inkl emissionkostnader),  
teckningsrätter, konvertibelt lån 0 215 0 215 22 616
Optionsprogram 0 580 0 580 520

Omräkningsdifferens 391 6 480 101 29

Periodens resultat 6 134 7 876 12 618 12 866 26 912

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 21 898 26 451 21 898 26 451 34 996

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

NYCKELTAL, KONCERNEN apr–jun 
2020

apr–jun 
2019

jan–jun 
2020

jan–jun 
2019

Helår 
2019

Nettoomsättning (tkr) 256 145 522 1 321 1 743

Rörelseresultat (tkr) 5 099 7 099 11 957 12 105 24 626

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 2 873 3 250 2 873 3 250 7 859

Eget kapital (tkr) 21 898 26 451 21 898 26 451 34 996

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) 1,02 1,97 1,02 1,95 1,62

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)* 1,02 1,97 1,02 1,95 1,62

Antal aktier, medeltal perioden 21 536 688 13 443 756 21 536 688 13 443 756 11 766 327

Antal aktier, periodens slut 21 536 688 13 443 756 21 536 688 13 443 756 21 536 688

Antal aktier, efter full utspädning* 21 536 688 13 443 756 21 536 688 13 443 756 21 536 688

Soliditet (%) 49,7% 57,0% 49,7% 57,0% 67,0%

Balansomslutning (tkr) 44 044 46 579 44 044 46 579 52 207

Kassalikviditet (%) 22 27 22 27 70

Medelantal anställda under perioden 13 15 15 16 16
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Belopp i tkr
 apr–jun 

2020 
 apr–jun 

2019 
 jan–jun 

2020
 jan–jun 

2019
 Helår 
2019 

Nettoomsättning 286 123 510 1 289 2 452

Övriga rörelseintäkter 802 0 802 0 0
Förändring av färdiga varor och varor under 
tillverkning 337 1 409 641 929 923
Råvaror och förnödenheter 483 280 836 1 069 3 655

Personalkostnader 1 855 2 794 4 225 5 488 10 587

Övriga rörelsekostnader 1 348 1 768 3 612 4 071 8 286

Avskrivningar 769 787 1 541 1 574 3 116

RÖRELSERESULTAT -3 704 -6 915 -9 543 -11 842 -22 268
Finansnetto 931 769 464 749 2 148

RESULTAT FÖRE SKATT -4 635 -7 684 -10 007 -12 591 -24 416
Skatt på årets resultat 0 3 0 7 12

PERIODENS RESULTAT -4 635 -7 687 -10 007 -12 598 -24 429

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

  30 jun 
2020

  30 jun 
2019

  31 dec 
2019

TILLGÅNGAR

TECKNAT EJ INBETALT KAPITAL 0 215 0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 450 2 264 2 518

Materiella tillgångar 27 628 30 579 29 095

Finansiella tillgångar  8 127 9 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 38 205 32 852 31 622

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 9 529 8 518 10 170

Fordringar på koncernföretag 0 0 6 627

Övriga omsättningstillgångar 1 458 5 359 1 773

Kassa och Bank 2 667 3 218 7 664

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 13 654 17 095 26 234
SUMMA TILLGÅNGAR 51 859 50 162 57 856

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 29 752 30 067 40 699

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 63 57 63

SKULDER
Långfristiga skulder 3 101 4 031 3 358

Kortfristiga skulder 18 943 16 007 13 736

SUMMA SKULDER 22 107 20 095 17 157
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 859 50 162 57 856
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OM SIMRIS ALG

Bolaget har utvecklat en industriell process för odling av mikro
alger och tillverkning av omega3, som alternativ till fiskolja och 
krill. Simris Alg äger hela värdekedjan ”from farm to bottle” d.v.s. 
från odling till färdigställd produkt. Produkterna säljs under egna 
varumärket Simris® Algae Omega3, och riktar sig till en globalt 
växande marknad inom wellness och växtbaserade alternativ. 
Lansering har påbörjats i USA genom trendsättande återförsäljare 
såsom Goop och Erewhon Market, samt online. I Sverige finns 
avtal med bland annat Åhléns och Apoteket som återförsäljare, i 
avvaktan på godkännande inom EU. Distributionsavtal finns även 
i Sydkorea.
 Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market 
sedan 2016 och Simris Alg är därmed ett av de första börsnote
rade veganska bolagen. Bolaget befinner sig ännu i uppbyggnads
fas och målet är att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet för sina 
aktieägare i samklang med samhället, naturen och klimatet.

TEKNOLOGI
Mikroalger, eller växtplankton, är mikroskopiskt små vattenlevande 
växter. Precis som landlevande växter växer algerna genom foto
syntes, där koldioxid i luften omvandlas till syre med hjälp av 
solljus. Mikroalger bildar basen i havets näringskedja, vilket innebär 
att många ämnen som är viktiga för människor och djurs hälsa 
ytterst kommer från dessa alger. De anrikas sedan genom havets 
näringskedja i högre marina organismer såsom fisk och skal
djur. Många av dessa arter är idag utrotningshotade på grund av 
utfiskning och förstöring av känsliga marina ekosystem. Dessutom 
innehåller marina råvaror ofta höga halter av kvicksilver, PCB, PFAS 
och dioxiner. Genom att odla algerna istället för att gå omvägen 
via till exempel fisk eller krill får man helt växtbaserade alternativ 
utan miljögifter, som både är säkrare för konsumenten men också 
miljömässigt överlägsna. 
 Odling av mikroalger är en relativt ny högteknologisk produk
tionsprocess i gränslandet mellan bioteknik och modernt preci
sionsvattenbruk. Potentialen för processen är stor inom flera bran
scher, såsom livsmedel, läkemedel, hudvård, avancerade material 
med flera. Simris Alg tillhör de globalt ledande aktörerna inom 
utvecklingen av kommersiell algodling och är ett av de få bolag 
som nått marknadsfas och lyckats bevisa sin teknik i storskalig, 
kontinuerlig drift. Odlingarna finns i Hammenhög på Österlen.

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger  
som ny odlingsgröda och bioteknologisk produktionsplattform. Bolaget grundades 2011 och har som  
mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, 
istället för från fisk och andra havslevande djur. 

PRODUKTER 
Bolagets första produkter riktar sig direkt till konsument och en 
växande köpstark grupp som gör aktiva och medvetna konsum
tionsval. Simris® Algae Omega3 är en serie kosttillskott base
rade på bolagets unika algolja med naturligt hög halt av marin 
omega3 EPA & DHA. Bolagets omega3 är ren, säker och helt fri 
från de miljögifter som kan förekomma i fet fisk och fiskolja. Simris 
utvecklar även livsmedel och hälsoprodukter med odlade alger från 
andra leverantörer, under varumärket Simris® Select. Vidare har 
bolaget påbörjat utveckling av ytterligare ämnen och ingredienser 
för att ersätta fler råvaror som idag kommer från utrotningshotade 
marina arter och känsliga marina livsmiljöer.

IMPACT
Bolagets verksamhet bidrar till socialt och ekologiskt hållbar till
växt relaterat till flera av hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030:

Mål 2: Ingen Hunger
Fiskmjöl och fiskoljeindustrin skövlar våra hav och förflyttar viktiga 
proteinkällor från fattiga samhällen till djurfoder och omega3till
skott åt höginkomstländer. Algolja bidrar till en globalt mer jämställd 
tillgång till livsmedel, istället för utarmning av hav och berövandet av 
traditionella livsmedelskällor.

Mål 9: Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur
Simris har utvecklat en innovation hela vägen till en ny, ren och 
miljövänlig industriprocess. Bolaget bidrar även till en mer hållbar 
industriell infrastruktur genom starka inslag av industriell symbios  
och cirkulär ekonomi i sin produktion.

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
Simris erbjuder konkreta alternativ som möjliggör mer hållbara kon
sumtionsval, och verkar genom sina produkter och varumärke aktivt 
för att medvetandegöra problematiken mellan konsumtion  
och ohållbara råvaror.

Mål 14: hav och marina resurser
Odlade ingredienser från mikroalger minskar rent konkret behovet av 
ohållbara marina råvaror såsom fiskolja och krill. Simris bidrar på så 
vis direkt till en mer hållbar förvaltning av havets resurser.

 

Omega-3 EPA och DHA bildas i naturen av havs levande mikroalger genom foto syntesen och 
anrikas sedan i krill och fisk genom havets näringskedja. Genom att ta omega-3 direkt från 

algerna slipper man omvägen via krill eller fiskolja.
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FINANSIELL KALENDER:

Delårsrapport januari–september 2020: 10 november 2020
Bokslutskommuniké 2020: 16 februari 2021

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

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 18 augusti 2020 kl. 08.00 CET.

Aktieägare har rabatt om 15 procent i 
vår webshop
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ORDLISTA
 
DHA – Dokosahexaensyra, essentiell omega3fettsyra 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.
 
Dioxiner – Miljögifter som bildas vid viss kemisk tillverkning och för
bränning och är några av de giftigaste ämnen man känner till. PCB och 
dioxiner förekommer främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött 
och mejeriprodukter. Högst halter finns i fet fisk från vissa förorenade 
fångstområden, såsom Östersjön. Foster och spädbarn är mest känsliga 
för PCB och dioxiner. 
 
EFSA – European Food Safety Authority, myndighet för livsmedels
säkerhet inom EU. Motsvaras i Sverige av Livsmedelsverket (SLV).
 
EPA – Eikosapentaensyra, essentiell omega3fettsyra 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.
 
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 – En grupp fleromättade fettsyror som måste till föras genom 
kosten. Just de marina omega3fetterna dokosahexaensyra (DHA) och 
eikosapentaensyra (EPA) tillhör några av de mest betydelsefulla bygg
stenarna i våra kroppar, med flera fysiologiskt livsviktiga funktioner. Vår 
egen förmåga att bilda DHA och EPA från alfalinolensyra, en omega3 
fettsyra som finns i landbaserade växter, är begränsad, varför vi bör få i 
oss även omega3 EPA och DHA med kosten. (Se även EPA och DHA).
 
PCB – Industrikemikalier som förbjöds på 70talet men finns kvar som 
miljögifter. PCB och dioxiner förekommer främst i feta animaliska livs
medel som fisk, kött och mejeriprodukter. Högst halter finns i fet fisk från 
vissa förorenade fångstområden, såsom Östersjön. Foster och spädbarn är 
mest känsliga för PCB och dioxiner. 
 
PFAS – En grupp miljögifter bestående av industriella kemikalier som 
bland annat kan påverka immunförsvaret. Vi får främst i oss PFAS som 
förorening i inomhusmiljöer och i maten, där fisk är den största källan. 

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

