
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2020  •  SIMRIS ALG |  1 

OM SIMRIS ALG AB (PUBL) 
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. 
Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom unika råvaror från odlade 
mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden:  
SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsument - 
v arumärket SIMRIS som 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 ISIN-kod SE0008091664. 
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

SIMRIS ALG
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2020

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2020

• Nettoomsättningen ökade till 2 166 tkr (1 743). Nettoomsätt-
ningen i USA ökade till 1 011 tkr (133).

• Rörelseresultatet uppgick till –23 694 tkr (–24 626).

• En företrädesemission genomfördes som övertecknades och 
tillförde bolaget cirka 29,1 mkr före emissionskostnader.

• En riktad emission genomfördes av 3 162 282 aktier av serie B, 
motsvarande 2,8 mkr, som ersättning till garanter i företrädes-
emissionen som valde att erhålla sin garantiersättning i form  
av aktier.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

• Nettoomsättningen uppgick till 545 tkr (236). Nettoomsätt-
ningen i USA uppgick till 341 tkr (45).

• Rörelseresultatet uppgick till –7 166 tkr (–6 125). 

• Bolaget tillfördes ytterligare 12,7 mkr före emissionskostnader 
genom inlösen av teckningsoptioner serie 2020/1. Samtliga 
21 536 688 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 
21 536 688 B-aktier till lösenpriset 0,59 SEK. 

• En konceptbutik öppnades i centrala Stockholm och en  
pop up-butik öppnades i varuhuset Showfields i New York.

PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr
okt–dec

2020 
okt–dec

2019
helår
2020

helår
2019

Nettoomsättning 545 236 2 166 1 743
Rörelseresultat -7 166 -6 125 -23 694 -24 626
Resultat före skatt -7 858 -7 023 -25 537 -27 007

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 335 52 -19 485 -17 316

Likvida medel vid periodens slut 16 512 7 859 16 512 7 859

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Bolaget presenterar tre inriktningar för verksamheten, kosmetik och läkemedel inom SIMRIS BIOMIMETICS, nya 
livsmedel under SIMRIS NOVEL FOODS, samt omega-3-tillskott under konsumentvarumärket SIMRIS. Förstärkt 
fokus kommer från 2021 ligga på forskning och utveckling samt strategiska samarbeten.

• Som ett led i den förtydligade bolagsstrategin föreslår valberedningen att Steven Schapera träder in som ny ord-
förande för styrelsen från årsstämman 7 maj 2021. Schapera har över 30 års erfarenhet från att starta och bygga 
företag och tillhör de världsledande experterna inom kosmetikabranschen. Han är bl.a. medgrundare av BECCA 
Cosmetics, som framgångsrikt såldes till Estée Lauder 2016. Schapera är verksam idag som styrelseordförande 
för ASX-och FWB-noterade Crowd Media Holdings, samt styrelseledamot i ett antal bolag inom området hälsa/
skönhet/wellness. 

• Bolaget släpper nya e-handelsplattformar på simris.com för USA-marknaden och simrisalg.se för Sverige och EU.
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Simris Algs huvudsakliga kärnverksamhet består i att utveckla och 
kommersialisera alg-baserade substanser, antingen i egen regi eller 
tillsammans med partners. Verksamheten kommer framöver att 
bedrivas inom tre verksamhetsområden: 

SIMRIS BIOMIMETICS
Området cosmeceuticals/pharmaceuticals kommer att bedrivas 
under verksamhetsnamnet SIMRIS BIOMIMETICS. Syftet är att 
utnyttja mikroalgers unika biokemiska pathways och förmåga till 
post-translationella modifikationer, vilka har betydelse för utveckling 
och tillverkning av s.k. andra generationens biobaserade läkeme-
del. Detta område är renodlat business to business och bolagets 
forsknings- och utvecklingskraft parat med dess unika produktions-
metod är ett starkt erbjudande till potentiella partners. De första 
områdena är verksamma enzymer som skyddar huden mot fria 
radikaler, anti-inflammatoriska och prebiotiska polysackarider, samt 
substanser för behandling av så kallad atopisk dermatit. De första 
produkterna väntas nå marknaden under 2022.
 Man kan notera att inom cosmeceuticals/pharmaceuticals 
kommer Simris unikt skonsamma produktionsmetod till sin rätt då 
känsliga protein- och peptidbaserade biomolekyler inte degenereras 
under tillverkningen, vilket kan vara fallet med andra produktions-
metoder och som är en av orsakerna till att lovande forskningspro-
jekt inom algområdet har svårt att skalas upp industriellt.
 Utvecklingen inom SIMRIS BIOMIMETICS sker tillsammans med 
partners och i nära samarbete med ledande forskare inom bl.a. 
hudens funktion och bioprocessteknik.

SIMRIS NOVEL FOODS
Inom livsmedel/alternativa proteiner bedrivs verksamheten under 
namnet SIMRIS NOVEL FOODS. Alger är själva basen i den marina 
näringskedjan och ett självklart inslag i alla diskussioner om hur 
det globala matsystemet ska ställas om. Processen att producera 
Omega-3 ger bolaget redan idag två ”extraprodukter”:

• Algae Flourish, ett algpulver med mycket hög proteinhalt (över 
55 procent) alla essentiella aminosyror och rik på mineraler och 
vitaminer

• Algae Ganache, en färsk algcrème med unik och mycket  
attraktiv smakprofil och konsistens. 

Algae Flourish utvecklas just nu för livsmedelsändamål i samarbete 
med ett multinationellt företag vars namn vi tyvärr är förhindrade att 
avslöja. Algae Ganache har beskrivits som det veganska bröllopet 
mellan belugakaviar och foie gras, och har bland annat använts av 
den kända svenska kocken Paul Svensson/Fotografiska.
 Det stannar dock givetvis inte här. Alger är ett av svaren på frågan 
om det stora proteinskiftet och Simris utvecklingskompetens och 
produktionsmetod förväntar vi oss ska resultera i fler samarbeten.
 Inom området Novel Foods kan man notera att även om EU har 
mycket långsamma processer för regulatoriskt godkännande av 
nya livsmedel så är situationen betydligt förmånligare i länder som 

KOMMENTAR TILL RAPPORT
I samband med offentliggörandet av siffrorna avseende Q4 och helåret 2020 vill styrelsen 
förtydliga bolagets strategi och vidare framdrift.

USA, Singapore, samt Storbritannien efter Brexit. Simris Omega-3 
produkter är ännu inte godkända i EU och processen bedöms kräva 
ytterligare investeringar i vidare studier. Bolaget ser därför över sin 
regulatoriska strategi för att nå sina målmarknader inom rimliga 
kostnadsnivåer och tidsramar.

SIMRIS
Verksamheten mot slutkonsument inom Omega-3 under varu-
märket SIMRIS – det som folk mest förknippar med bolaget idag 
– kommer att koncentreras till det USA-baserade dotterbolaget 
Simris Inc. Bolaget kommer att söka en partner för hela eller delar 
av denna verksamhet för att uppfylla den fulla potentialen i de unika 
Omega-3 produkter som bolaget har utvecklat. Försäljningsutveck-
lingen för denna verksamhetsdel har givetvis så här långt inte levt 
upp till våra förväntningar, men samtidigt har kvaliteten i bolagets 
produkter verifierats genom samarbeten med ledande aktörer som 
Goop. Nu senast uppmärksammades också bolagets produkter i 
amerikanska Vogues februarinummer under temat ”latest obses-
sions”. Fram till dess att rätt partner identifierats kommer bolaget 
att fokusera sina insatser till digitala kanaler, där en nyutvecklad 
version av simris.com släpptes häromveckan som ett led i denna 
fokusering. Vi förväntar oss att denna inriktning kommer att ge god 
försäljningstillväxt över tid. 

För att stödja bolagets strategiska riktning har valberedningen fått 
i uppdrag att se över styrelsens sammansättning. Vi är mycket 
glada över att å valberedningens vägnar kunna meddela att Steven 
Schapera har accepterat att nomineras till ny styrelseordförande vid 
årsstämman i vår. 
 Steven Schapera har över 30 års erfarenhet från att starta och 
bygga företag inom olika branscher från lantbruk och vinodling 
till kosmetika. Med en bakgrund som ingenjör och vinmakare har 
Steven en unik blandning av kunskaper inom teknik och bioteknik, i 
kombination med en djup förståelse för logistikkedjor, varumärkes-
byggande och positionering. Som medgrundare av BECCA Cosme-
tics år 2001 anses han vara en av de globalt ledande experterna i 
kosmetikabranschen. BECCA Cosmetics såldes framgångsrikt till 
Estée Lauder 2016, och Steven kvarstår som styrelseordförande 
i ursprungliga investmentbolaget BECCA Holdings. Han är idag 
även styrelseordförande i Crowd Media Holdings, som är noterat på 
Australian Securities Exchange (ASX) och Frankfurtbörsen (FWB). 
Steven är också ledamot i ett flertal styrelser inom området hälsa/
skönhet/wellness. Steven Schapera deltog i förra årets nyemission 
och är idag bolagets näst störste ägare.

Steven Schaperas profil på Linkedin nås på:  
https://www.linkedin.com/in/steven-schapera-0a889b51/

För styrelsen i Simris Alg AB (publ)

Johan Jörgensen, styrelseordförande

© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
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HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 545 tkr (236). 
För helåret 2020 uppgick nettoomsättningen till 2 166 tkr (1 743). 
Nettoomsättningen i USA ökade under kvartalet till 341 tkr (45) och 
totalt till 1 011 tkr (133) under helåret 2020.
 Varulagrets förändring under fjärde kvartalet uppgick till –173 
(623) och uppgick vid årets utgång till 8 816 tkr (10 861). Lagret 
består såväl av råvaror och produkter i arbete som färdiga produkter. 
Storleken på lagret ligger i linje med bolagets försäljningsmål och 
behov av produktionsbuffert. Rörelse resultatet uppgick till –7 166 tkr 
(–6 125) under fjärde kvartalet och till –23 694 tkr (–24 626) under 
helåret 2020.  

INVESTERINGAR
Investeringar under fjärde kvartalet uppgick till 280 och för helåret 
2020 till 286 tkr avseende inredningskoncept för butik och mässmon-
ter.  Det totala värdet på koncernens anläggningstillgångar uppgick 
till 28 967 tkr (31 757) vid periodens utgång. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar gjordes med 716 tkr (758) för fjärde kvartalet. 
Anläggningstillgångarna skrivs av med 5–10 år för de flesta inventa-
rier, och upp till 40 år för fastigheten. 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 335 tkr 
(52) under fjärde kvartalet och till –19 485 tkr (–17 316) under hel-
året 2020. Kassaflödet efter investeringar och finansiering uppgick 
till 5 780 tkr (5 551) under fjärde kvartalet och till 8 653 tkr (3 444) 
under helåret 2020. Vid årets utgång uppgick de likvida medlen till 
16 512 tkr (7 859). De sammanlagda skulderna uppgick vid samma 
tidpunkt till 9 642 tkr (17 212). 
 Under tredje kvartalet genomfördes en företrädesemission av 
32 305 032 aktier av serie B och 21 536 688 teckningsoptioner av 
serie 2020/1. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget cirka 
29,1 mkr före emissionskostnader. Under tredje kvartalet genomför-
des även en riktad emission av 3 162 282 aktier av serie B motsva-
rande 2,8 mkr som ersättning till de garanter i företrädesemissionen 
som valt att erhålla sin garantiersättning i form av aktier. Under 
fjärde kvartalet tillfördes bolaget 12,7 mkr före emissionskostnader 
genom inlösen av de vidhängande teckningsoptionerna. Styrelsen 
och ledning ser kontinuerligt över bolagets kapital- och likviditets-
behov för att säkra fortsatt drift och uppnå bolagets utvecklingsmål, 
och verkar för att finansiera bolaget till så förmånliga villkor som 
möjligt i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen. 

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 47 423 tkr (34 996) vid årets 
utgång. Soliditeten uppgick till 83 procent, jämfört med 67 procent 
den 31 december 2019. 

AKTIEN OCH ÄGARNA
Genom inlösen av vidhängande teckningsoptioner under fjärde
kvartalet har aktiekapitalet i Simris Alg ökat till 6 823 248,37 SEK 
och antalet aktier till totalt 78 540 690, varav 250 000 A-aktier och
78 290 690 B-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. Per den 31  december 2020 hade Simris Alg AB 6 603  aktie-
ägare, varav de tio största ägde 26,25 procent av aktiekapitalet och 
26,48 procent av rösterna (Euroclear). Simris Algs B-aktie är sedan 
22 april 2016 noterad på Nasdaq First North. Under 2020 har aktien 
betalats som högst till 3,28 kronor den 6 maj och som lägst till 
0,73 kronor den 19 november. Sista betalkurs vid årets utgång var 
0,99 kronor, vilket ger ett börsvärde på cirka 78 mkr. Mer information 
om Simris Algs aktie och ägarna finns på simrisalg.se/investerare.

OPTIONSPROGRAM
Simris Alg hade vid periodens utgång två utestående optionspro-
gram. Serie 2018/1 (TO1) utgörs av 2,45 miljoner teckningsoptioner 
som emitterades till L’Officiel Fund, i enlighet med villkoren i det 
finansieringsavtal som tecknades med fonden i mars 2018. Varje 
option TO1 ger rätt att teckna 1,53 B-aktier 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 B-aktier tecknas till kurs 4,44 kr per aktie.
Villkoren för samtliga teckningsoptioner har räknats om efter de 
nyemissioner som genomförts efter optionernas utgivande till och 
med rapportperioden. Fullt utnyttjande av vid periodens utgång 
samtliga utestående teckningsoptioner motsvarar en utspädning om 
11,3 procent.
 Serie 2019/2 (TO2) bestod av 3 741 255 teckningsoptioner som 
emitterades i samband med företrädesemissionen hösten 2019. 
Varje option gav rätt att teckna 1,35 nya B-aktier till kursen 3,33 
kronor per aktie under perioden 16 november–16 december 2020. 
Under fjärde kvartalet har 4 710 teckningsoptioner TO2 utnyttjats 
för teckning av 6 356 aktier som kommer tillföra bolaget 21 tkr före 
emissionskostnader. Reglering av likvid och registrering beräknas ske 
under första kvartalet 2021.
 Serie 2020/1 bestod av de 21 536 688 teckningsoptioner som 
emitterades i samband med företrädesemissionen i juli 2020. Varje 
option gav rätt att teckna en ny B-aktie under teckningsperioden 
2–16 oktober 2020 till en teckningskurs per aktie som motsvarade
70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) 
för Simris Algs B-aktie under perioden 17–30 september 2020, men 
inte lägre än kvotvärdet eller högre än 1,80 kr per aktie. Under fjärde 
kvartalet har samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjats för 
teckning av 21 536 688 aktier till lösenpriset 0,59 SEK.
 
PERSONAL OCH ORGANISATION
Under kvartalet genomfördes tre nyanställningar. Medelantalet 
anställda uppgick till 12 (16) under fjärde kvartalet och till 13 (16)
under helåret 2020. 

COVID-19
Under 2020 har Simris Alg erhållit 793 tkr i stöd för korttidsarbete  
från Tillväxtverket (bidrag), samt 857 tkr i likviditetsstöd från Skatte-
verket (tillfälligt betalningsanstånd). Utvecklingen av den globala 
pandemin innebär fortsatt osäkerhet i omvärlden. Simris Algs kon-
sumentprodukter befinner sig i en i grunden gynnsam marknads-
position i och med fokus på e-handel och en målgrupp vars köpkraft 
inte påverkas nämnvärt av konjunktursvängningar. Dock begränsas 

ÖVERSIKT
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butiksförsäljning i både egen och återförsäljares regi av covid-19- 
relaterade restriktioner. Av samma anledning finns risk för att läget 
hos underleverantörer och logistikkedjor kan ge förseningar i tillverk-
ning och transporter, vilket kan påverka försäljningen av konsu-
mentprodukter. Bolagets verksamhet inom forskning och utveckling 
inklusive produktutveckling bedöms inte påverkas nämnvärt av 
pandemin som sådan. 

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

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Simris Alg upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1(K3). 
Information kring redovisningsprinciper i övrigt framgår av års-
redovisningen för 2019.

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hålls fredagen 7 maj 2021 i Simris Algs lokaler, 
Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning lämnas. 

ÅRSREDOVISNING
Simris Algs årsredovisning för räkenskapsåret 2020 kommer att 
publiceras på simrisalg.se/investerare senast den 16 april 2021. 

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. 
För aktuell bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer på grund av 
covid-19 hänvisas till separat avsnitt ovan.

Johan Jörgensen 
Ordförande

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör, 

styrelseledamot 

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

Nils Andersson
Styrelseledamot

Anders Frostenson
Styrelseledamot

Magnus Högström
Styrelseledamot
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Belopp i tkr

okt–dec
2020 

okt–dec
2019

helår
2020

helår
2019

Nettoomsättning 545 236 2 166 1 743

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning -1 429 659 -2 556 523

Aktiverat arbete för egen räkning 118 0 118 0

Övriga rörelseintäkter 4 0 806 0

Råvaror och förnödenheter -15 -1 012 -2 477 -3 655

Övriga externa kostnader -3 573 -2 627 -10 720 -9 522

Personalkostnader -2 100 -2 623 -8 001 -10 587

Avskrivningar och nedskrivningar -716 -758 -3 030 -3 128

RÖRELSERESULTAT -7 166 -6 125 -23 694 -24 626

Finansnetto -692 -898 -1 843 -2 381

RESULTAT FÖRE SKATT -7 858 -7 023 -25 537 -27 007

Skatt på årets resultat 17 77 -67 94

PERIODENS RESULTAT -7 841 -6 946 -25 604 -26 912

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

31 dec
2020 

31 dec
2019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 2 500 2 518

Materiella tillgångar 26 404 29 133

Finansiella tillgångar  63 107

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28 967 31 757

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 8 816 10 861

Övriga omsättningstillgångar 2 770 1 731

Kassa och Bank 16 512 7 859

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 28 098 20 450

SUMMA TILLGÅNGAR 57 065 52 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 47 423 34 996

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt 77 63

SKULDER

Långfristiga skulder 2 645 3 358

Kortfristiga skulder 6 920 13 791

SUMMA SKULDER 9 642 17 212

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 065 52 207
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
Belopp i tkr

okt–dec
2020

okt–dec
2019

helår
2020 

helår
2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -6 340 -5 895 -21 381 -23 830

Förändringar i rörelsekapital -995 5 947 1 896 6 514

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN -7 335 52 -19 485 -17 316
Kassaflöde från investeringsverksamheten -280 -257 -286 -356

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 395 5 756 28 424 21 115

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 780 5 551 8 653 3 444

Likvida medel vid periodens början 10 732 2 308 7 859 4 416

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 16 512 7 859 16 512 7 859

Belopp i tkr
okt–dec

2020
okt–dec

2019
helår
2020 

helår
2019

Eget kapital vid periodens ingång 40 239 18 911 34 996 39 783

Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter, konvertibelt lån 14 225 22 618 36 898 22 616

Optionsprogram 0 60 0 -520

Omräkningsdifferens 800 353 1 133 29

Periodens resultat -7 841 -6 946 -25 604 -26 912

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 47 423 34 996 47 423 34 996

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

NYCKELTAL, KONCERNEN okt–dec
2020

okt–dec
2019

helår
2020 

helår
2019

Nettoomsättning (tkr) 545 236 2 166 1 743

Rörelseresultat (tkr) -7 166 -6 125 -23 694 -24 626

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 16 512 7 859 16 512 7 859

Eget kapital (tkr) 47 423 34 996 47 423 34 996

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

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

Eget kapital per aktie (kr) 0,60 1,62 0,60 1,62

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)* 0,60 1,62 0,60 1,62

Antal aktier, medeltal perioden 73 390 616 15 994 789 42 474 038 11 766 327

Antal aktier, periodens slut 78 540 690 21 536 688 78 540 690 21 536 688

Antal aktier, efter full utspädning* 78 540 690 21 536 688 78 540 690 21 536 688

Soliditet (%) 83,1 67,0 83,1 67,0

Balansomslutning (tkr) 57 065 52 207 57 065 52 207

Kassalikviditet (%) 279 70 279 70

Medelantal anställda under perioden 12 16 13 16

Simris Alg hade under perioden fyra utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har för ovanstående perioder endast beaktats för teckingsoptionsprogrammet av serie 2020/1, då slutkursen för 
Simris Algs aktie i respektive period understigit teckningskursen i de övriga programmen. Om full teckning sker inom ramen för samtliga optionsprogrammen ökar antalet aktier med 30 398 867 st, varav  
21 536 688 st inom ramen för serie 2020/1 som löstes in under rapportperioden, och 8 862 179 st från övriga program.

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.
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MODERBOLAGET

Belopp i tkr
okt–dec

2020
okt–dec

2019
helår
2020 

helår
2019

Nettoomsättning 575 681 3 044 2 452

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning 152 815 -1 998 923

Aktiverat arbete för egen räkning 118 0 118 0

Övriga rörelseintäkter 4 0 806 0

Råvaror och förnödenheter -960 -1 012 -2 477 -3 655

Övriga externa kostnader -2 845 -2 079 -8 059 -8 286

Personalkostnader -2 100 -2 623 -8 001 -10 587

Avskrivningar -712 -755 -3 014 -3 116

RÖRELSERESULTAT -5 768 -4 973 -19 581 -22 268

Finansnetto -872 -666 -1 717 -2 148

RESULTAT FÖRE SKATT -6 640 -5 639 -21 298 -24 416

Skatt på årets resultat -14 -1 -14 -12

PERIODENS RESULTAT -6 654 -5 641 -21 312 -24 429

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

31 dec
2020 

31 dec
2019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 2 500 2 518

Materiella tillgångar 26 385 29 095

Finansiella tillgångar  9 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28 894 31 622

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 8 172 10 170

Fordringar på koncernföretag 9 724 6 627

Övriga omsättningstillgångar 2 628 1 773

Kassa och Bank 16 324 7 664

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 36 848 26 234

SUMMA TILLGÅNGAR 65 742 57 856

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 56 286 40 699

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt 77 63

SKULDER

Långfristiga skulder 2 645 3 358

Kortfristiga skulder 6 734 13 736

SUMMA SKULDER 9 456 17 157

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 742 57 856

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

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market 
sedan 2016 och Simris Alg är därmed ett av de första börsnoterade 
renodlat veganska bolagen. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och 
målet är att skapa överlägsen och långsiktigt hållbar lönsamhet för 
sina aktieägare i samklang med samhället, naturen och klimatet. 

TEKNOLOGI 
Odling av mikroalger är en relativt ny bioteknologisk produktions-
process med stor potential inom flera branscher, såsom livsmedel, 
läkemedel, hudvård, avancerade material med flera. Simris Alg till-
hör de globalt ledande aktörerna inom utvecklingen av kommersiell 
algodling och är ett av de få bolag som nått marknadsfas och lyck-
ats bevisa sin teknik i storskalig, kontinuerlig drift. Odlingen bedrivs i 
kontrollerad miljö och även känsliga ämnen såsom enzymer bevarar 
sin funktion genom den skonsamma produktionsprocessen. Odling-
arna finns i Hammenhög på Österlen. 
 Mikroalger, eller växtplankton, är mikroskopiskt små vattenlevande 
växter. Precis som landlevande växter växer algerna genom fotosyn-
tes, där koldioxid i luften omvandlas till syre med hjälp av solljus. 
Detta gör att bolagets underliggande produktionsprocess har stora 
klimatfördelar, varför odling av mikroalger är en nyckelteknologi 
för en hållbar, biobaserad framtid. 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 anri-
kas sedan genom havets näringskedja i högre marina organismer 
såsom fisk och skaldjur. Många av dessa arter är idag utrotnings-
hotade på grund av utfiskning och förstöring av känsliga marina 
ekosystem. Inom kosmetika och naturläkemedel finns dessutom en 
envis tradition att använda exotiska ämnen från sällsynta marina 
arter, vilket ytterligare bidrar till problemet. 
 Förutom den ekologiska aspekten innehåller marina råvaror ofta 
höga halter av kvicksilver, PCB, PFAS och dioxiner, som beror på att 
våra hav är förorenade med plaster, växtskyddsmedel, och andra 
miljögifter. Genom att odla mikroalger istället för att gå omvägen via 
till exempel fisk, hotade hajarter eller krill får man helt växtbaserade 
alternativ utan miljögifter, som både är säkrare för oss människor 
men också miljömässigt överlägsna. 

SIMRIS BIOMIMETICS
Mikroalger har genom evolutionen utvecklat intrikata biokemiska 
system, till exempel för att kontrollera celltillväxt eller skydda sig 
mot olika hot i omgivningen såsom UV-strålning, bakterier och virus. 
Det gör att mikroalger är en unik plattform för discovery av olika 
typer av farmakologiskt verksamma ämnen, med intensiv forsk-

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger 
som ny bioteknologisk plattform för discovery och produktion. Bolaget grundades 2011 och har som 
mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att utveckla och tillverka ämnen från 
odlade mikroalger, istället för från havslevande djur och känsliga ekosystem.  

ning inom bland annat cancer, hudsjukdomar, immunförsvar och 
antivirala och antibakteriella effekter. Vidare har mikroalger förmåga 
till vissa så kallade post-translationella modifikationer som saknas 
i konventionella bioprocesstekniska produktionsplattformar såsom 
bakterier eller jäst. Det gör mikroalger till en intressant produktions-
organism för utvecklingen av andra generationens peptid- och 
proteinbaserade läkemedel som idag begränsas till svårodlade 
mammalieceller. Inom området SIMRIS BIOMIMETICS bedriver 
bolaget forskning, utveckling och kommersialisering av ämnen och 
extrakt från mikroalger för tillämpningar inom avancerad hudvård 
och läkemedel. Utvecklingsportföljen är långsiktig, men de första 
produkterna inom hudvård beräknas nå b2b-marknaden redan 
under 2022.

SIMRIS NOVEL FOODS
Mikroalger tillverkar naturligt många näringsämnen som är viktiga 
för människors hälsa. Som basen i havets näringskedja har de en 
självklar roll i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduk-
tion. Inom området SIMRIS NOVEL FOODS utvecklar bolaget nya 
livsmedelsingredienser och –produkter. Efterfrågan på hållbara livs-
medelsinnovationer är mycket hög, och på marknader såsom USA 
och Storbritannien efter Brexit är de regulatoriska förutsättningarna 
för nya livsmedel betydligt mer gynnsamma än inom EU. Den första 
produkten som nått marknadsfas är bolagets unika omega-3-olja, 
som idag ingår i bolagets egen konsumentproduktserie Simris® 
Algae Omega-3. Vidare utvecklas för närvarande ett växtbaserat 
proteinalternativ i samarbete med ett globalt ledande företag, base-
rat på bolagets näringsrika algpulver Algae Flourish. 

SIMRIS 
Simris® är bolagets konsumentvarumärke som idag består av en 
serie omega-3-tillskott som alternativ till fiskolja och krill. Produk-
terna är unika på kosttillskottsmarknaden då Simris Alg äger hela 
värdekedjan ”from farm to bottle” d.v.s. från odling till färdigställd 
produkt. Produkterna riktar sig till en globalt växande premium-
marknad inom wellness och växtbaserade alternativ. Fokus för den 
pågående lanseringen är e-handel riktad till USA-marknaden, 
genom det helägda dotterbolaget Simris Inc. Produkten finns även 
hos vissa trendsättande återförsäljare såsom Goop, och distribu-
tionsavtal finns i Sydkorea. Simris har även utvecklat hälsoprodukter 
med odlade alger från andra leverantörer, som säljs i Sverige under 
varumärket Simris® Select med bland annat Åhléns och Apoteket 
som återförsäljare.
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Biobaserade läkemedel: läkemedel baserade på peptider och proteiner som 
tillverkas genom cellodling och bioprocessteknik. Kallas även andra gene-
rationens läkemedel, till skillnad mot konventionella läkemedel baserade på 
småmolekyler som tillverkas genom kemisk organisk syntes. 

Biokemisk pathway: en organisms genetiskt givna förmåga att tillverka olika 
ämnen. Dessa utmärks av olika grader av komplexitet, beroende på typ av 
organism.

Biomimetik: att efterlikna de processer och tekniker som i naturen utvecklats 
genom miljarder år av evolution, och som ofta är överlägsna den mänskliga 
ingenjörskonsten. 

Cosmeceuticals: högeffektiva ingredienser för avancerad kosmetisk hudvård.  
 
Dioxiner: miljögifter som bildas vid viss kemisk tillverkning och förbränning 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.

Discovery: fas inom läkemedelsutveckling som går ut på att identifiera nya 
ämnen med potentiellt farmakologisk verkan. Traditionellt har discovery till stor 
del baserats på växtriket och känd naturmedicinsk verkan, där de verksamma  
ämnena utvecklats vidare genom olika kemisk-organiska syntessteg till läke-
medelskandidater. 
 
EFSA: European Food Safety Authority, myndighet för livsmedels säkerhet inom 
EU. Motsvaras i Sverige av Livsmedelsverket (SLV).

Essentiella fettsyror: livsnödvändiga fetter som måste tillföras via kosten då 
kroppen inte kan bilda dem själva.
 
Goop: trendsättande mode- och wellnessimperium som grundades av Holly-
woodstjärnan Gwyneth Paltrow, med webbhandel, butiker, digitalt magasin och 
egen Netflixserie. 

Mammalieceller: celler från däggdjur. Dessa odlas för att tillverka DNA-kodade 
peptider och proteiner, till exempel inom forskning eller för andra generationens 
biobaserade läkemedel.  

Novel Foods: nya livsmedel enligt EU:s Förordning (EU) nr (2015/2283) om nya 
livsmedel. Enligt denna förordning ska nya livsmedel förhandsgranskas och 
godkännas innan de får föras ut på marknaden inom EU. De livsmedel och 
ingredienser som inte konsumerats i någon större utsträckning inom EU fram 
till den 15 maj 1997 betecknas som ”nya livsmedel”. Förordningen ersatte den 1 
januari 2018 den ursprungliga Förordningen (EG) nr (258/97) om nya livsmedel 
och nya livsmedels ingredienser, med huvudsakligen samma innebörd. Skillna-
den är ett centraliserat gransknings- och tillståndsförfarande genom EFSA. 
 
Omega-3: en grupp fleromättade fettsyror som måste till föras genom kosten. 
Just de marina omega-3-fetterna dokosahexaensyra (DHA) och eikosapen-
taensyra (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 alfa-linolensyra, en omega-3-fett syra som finns i 
landbaserade växter, är begränsad, varför vi bör få i oss även omega-3 EPA och 
DHA med kosten. 
 
PCB: industrikemikalier som förbjöds på 70-talet men finns kvar som miljö-
gifter. 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. 
 
Pharmaceuticals: läkemedelssubstanser.

Post-translationella modifikationer: när celler tillverkar proteiner som kodas av 
en viss DNA-sekvens görs även vissa modifikationer, till exempel genom olika 
sockermolekyler. Dessa modifikationer har stor betydelse för proteiners funktion 
i kroppen. Enklare organismer såsom bakterier eller jästceller saknar förmågan 
till samma komplexa modifikationer som förekommer i djur- och växtceller, inkl. 
mikroalger. Till skillnad mot djur- och växtceller är mikroalger betydligt enklare 
att odla i större skala med god avkastning.

ORDLISTA

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

