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PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr
jan–mar 

2021 
jan–mar

2020
helår
2020

Nettoomsättning 492 265 2 166
Rörelseresultat -7 462 -6 859 -23 694
Resultat före skatt -6 853 -6 486 -25 537

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 478 -5 980 -19 485
Likvida medel vid periodens slut 8 463 1 641 16 512

SIMRIS ALG DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2021

Den som följt Simris Alg under en längre tid har 
inte kunnat undgå att vi under det senaste kvartalet 
genomfört betydande förändringar i verksamheten. 
Efter att framgångsrikt ha utvecklat vår plattform 
från labb till industriell skala och tagit våra första 
produkter till marknaden har vi nu på allvar trätt in 
i nästa fas. Här fortsätter Simris leda utvecklingen 
inom mikroalgbaserad bioteknik genom nya affärs-
områden, framför allt Simris Biomimetics. Biologiskt 
aktiva ingredienser från mikroalger till avancerad 
hudvård riktar sig till en global marknad som är 
värd en bra bit över 500 miljarder USD, där vi alltså 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

• Nettoomsättningen uppgick till 492 tkr (265). Nettoomsättningen 
i USA uppgick till 308 tkr (128).

• Rörelseresultatet uppgick till –7 462 tkr (–6 859).

• Christoffer Tell utsågs till ny CFO för Simris Alg. 

• Tre inriktningar för verksamheten presenterades – kosmetik 
och läkemedel inom SIMRIS BIOMIMETICS, nya livsmedel 
under SIMRIS NOVEL FOODS, samt omega-3-tillskott under 
konsument varumärket SIMRIS. 

• Nya e-handelsplattformar lanserades på simris.com för 
USA-marknaden och simrisalg.se för Sverige och EU.

• EFSA, EU:s myndighet för Livsmedelssäkerhet, beviljade för-
längd tidsfrist för kompletteringar till Simris Algs ansökan  
om godkännande enligt förordningen om nya livsmedel.  
Ny tidsfrist är den 1 september 2021.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• I samband med årsredovisningen presenterar bolaget sin 
utvecklingsplan inklusive nya produktkandidater och närmaste 
milstolpar. Valberedningens stämmoförslag på nya styrelse-
ledamöter stärker ledningen för att framöver utveckla bolagets 
potential.

• Simris Alg tecknar ett femårigt avtal med Anhalt University  
of Applied Sciences i Tyskland (AUAS) om utveckling av nya 
biologiskt aktiva ämnen från mikroalger till avancerad hudvård. 
Samarbetet innebär en förstärkning av Simris Algs FoU-kapa-
citet och syftar till att accelerera utvecklingen av nya produkter 
inom affärsområdet Simris Biomimetics.

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.

FÖRSTA STEGEN MOT 
NYA MARKNADER

sitter på en unik guldgruva med närmast oförlöst 
kommersiell potential. Första kvartalet bjöd också en 
glädjande uppryckning i e-handeln i USA, efter att 
vår nya webbhandel kom igång. Fortsatt tillväxt här 
är viktig för att attrahera rätt partner att framöver 
driva försäljningen av Simris® Algae Omega-3 i USA. 
Här ser vi med förväntansfull spänning fram emot 
vår nya styrelse, som får en nyckelroll i att förverk-
liga potentialen i Simris framöver. Det är vår! 

Hammenhög i maj 2021,
Fredrika Gullfot, grundare och VD
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SIMRIS BIOMIMETICS
Verksamheten bedrivs uteslutande B2B med starkt inslag av 
samarbeten med akademiska forskare och företagspartners. Vår 
utvecklingsportfölj är medvetet sammansatt av kandidater med 
olika kommersialiseringshorisont, dvs. både produkter som kan 
komma ut på marknaden i närtid och sådana som kommer skapa 
värde i ett längre perspektiv. De första produkterna inom avance-
rad hudvård, SBMPhI och SBMNaI, beräknas nå marknaden 2022.  

Kärnan i Simris Alg består av vår plattform för att utveckla unika ämnen från mikroalger till värdefulla 
ingredienser och produkter som sedan tillverkas genom odling i industriell skala. Vårt fokus ligger på 
biologiskt aktiva och kommersiellt viktiga ämnen som riktar sig till stora och växande marknader och 
som medger höga marginaler. Samtidigt ersätter vi föråldrade råvaror från utrotningshotade arter och 
känsliga marina ekosystem.

2021– 
Expanding the platform to further 
explore the science of microalgae 
through biomimetic and novel foods 
business areas, IP portfolio

2011–2016 
Establishing production facilities, 
building of organisation, external 
relations, IPO

2016–2020 
Validating the proof of concept 
by commercialising nutritional 
supplements

Kunder:
Tillverkare och varumärken inom skönhet och avancerad hudvård

Marknader:
Europa och USA
Globalt marknadsvärde: över 500 miljoner USD (bioteknologiska  
ingredienser inom hudvård)

Viktigaste milstolpar:
I: Prototyper färdiga för SBMPhI och SBMNaI 
II: SBMPhI och SBMNaI på marknaden 

SIMRIS NOVEL FOODS
Verksamheten bedrivs uteslutande B2B i form av kontrakts-
tillverkning. Vi utvecklar inga färdiga produkter själva, utan 
levererar de råvaror som våra kunder sedan vidareförädlar. 
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra företag. 
Fokus under närmaste verksamhetsår ligger på utvecklingen 
av vårt algbaserade proteinalternativ i samarbete med ett 
globalt storföretag. 

Kunder:
Tillverkare av livsmedelsprodukter
Gastronomi

Marknader:
USA, globalt utifrån regulatoriska förutsättningar för nya livsmedel
Globalt marknadsvärde: 38 miljarder USD (alternativa proteiner)

Viktigaste milstolpar:
I: Proof of concept för Algae Protein
II: Prototyp färdig för Algae Protein
III: Algae Protein på marknaden

DISCOVERY
DEVELOPMENT
PRODUCTION

BIOMIMETICS

NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

NOVEL FOODS

THE SIMRIS ALGAE PLATFORMOdling av mikroalger är ett relativt nytt och växande område 
inom bioteknologin, med stor potential inom flera branscher. 
Simris Alg tillhör de globalt ledande aktörerna inom utveck-
lingen och driver idag en av världens mest moderna storska-
liga algodlingar. Vi har framgångsrikt utvecklat vår plattform 
från labb till industriell skala och validerat konceptet genom 
att ta våra första produkter till marknaden. Vi tar nu forsk-
ningen vidare och fortsätter utveckla potentialen inom hud-
vård, life science och nutrition.

Verksamheten bedrivs idag inom tre affärsområden:

• SIMRIS BIOMIMETICS utvecklar och tillverkar biologiskt 
aktiva ämnen till avancerad hudvård och läkemedel

• SIMRIS NOVEL FOODS utvecklar och tillverkar nya 
livsmedels ingredienser 

• SIMRIS® är vårt konsumentvarumärke med kosttillskott 
baserade på vår unika omega-3-rika algolja 

THE SIMRIS ALG STORY – FROM INCEPTION TO A PLATFORM APPROACH 

VERKSAMHET
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PRODUKTER OCH  
UTVECKLINGSKANDIDATER

SBMPhI - Cell repair & moisturising (anti-aging)

SBMNaI - Cell repair & moisturising (anti-aging) 

SBMtfX – Atopical dermatitis

SBMfuX – Anti-inflammatory

SBMcaX – Radical scavenger

Algae Protein – Complete w marine nutritional profile

Algae Flourish – Vegan seafood taste sensation

Simris®Algae Omega-3 – Nutritional supplements in three bespoke formulations

Algae Ganache – Vegan Beluga caviar x Foie gras

CANDIDATE
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R&D FORMULATION COMMERCIALISATION

Kunder:
Konsumenter genom egen e-handel
Återförsäljare inom prestige wellness

Marknader:
USA 
Marknadsvärde: 4,5 miljarder USD (kosttillskott inom skönhet/prestige 
wellness)

Viktigaste milstolpe:
Partnerskap för Simris Inc på plats att driva verksamheten i USA 

 

SIMRIS® 
Simris® Algae Omega-3 är en serie kosttillskott och våra första 
produkter på marknaden. De säljs direkt till konsument genom 
e-handel och via återförsäljare i USA. Vårt mål har primärt varit 
att få in Simris® Algae Omega-3 hos trendledande återför-
säljare inom prestige wellness-segmentet, samt att få igång 
e-handeln. Här har vi lyckats passera nålsögat hos några av 
de mest kräsna återförsäljarna inklusive Goop, vilket visar att 

potentialen hos Simris® ligger i paritet med varumärken som 
Moon Juice och The Nue Co. Dessa milstolpar har varit viktiga 
för att verifiera marknaden och kunna attrahera rätt samar-
betspartner för att driva försäljningen i USA framöver. Vi söker 
nu aktivt en partner i USA för vårt dotterbolag Simris Inc, och 
som har de resurser och det nätverk som krävs för att fram-
gångsrikt ta nya livsstilsvarumärken till marknaden.
 

BIOMIMETICS

Partnerships
B2B

NUTRITIONAL 
UPPLEMENTS

Proprietary
B2C

NOVEL FOODS

Production 
Contractor

B2B

FOODS/NUTRITION 
SEGMENT

COSMECEUTICALS/
PHARMA SEGMENT

SIMRIS AFFÄRSMODELL 
Simris Algs unika kapacitet består i att identifiera, utveckla och 
tillverka biologiskt aktiva ämnen från mikroalger. En styrka i vår 
plattform är att vi inte är begränsade till en viss bransch, utan 
kan välja den väg till marknad som är mest lämplig för produkt-
kandidaten i fråga. Själva kommersialiseringen sker sedan genom 
starka partners med resurser att ta ut nya produkter på respektive 
marknad. Affärsmodellen skiljer sig därför något mellan våra olika 
verksamhetsområden. En översikt inklusive närmaste milstolpar 
ges i rutorna på detta uppslag. 
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 492 tkr (265). 
Försäljningen i USA uppgick till 308 tkr (128). 
 Varulagrets förändring under första kvartalet uppgick till 51 tkr 
(10) och uppgick vid periodens utgång till 8 867 tkr (10 871). 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 –7 462 tkr 
(–6 859) under första kvartalet. 
 
INVESTERINGAR
Investeringar under första kvartalet uppgick till 262 och avser imma-
terilla tillgångar under Simris Biomimetics. Det totala värdet på 
koncernens anläggningstillgångar uppgick till 28 491 tkr (30 885) 
vid periodens utgång. Avskrivningar av anläggningstillgångar 
gjordes med 766 tkr (777) för kvartalet.Anläggningstillgångarna 
skrivs av med 5–10 år för de flesta inventarier, och upp till 40 år för 
fastigheten. 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 478 tkr 
(-5 980) under kvartalet. Kassaflödet efter investeringar och 
finansiering uppgick till -8 049 tkr (-6 218). Vid periodens utgång 
uppgick de likvida medlen till 8 463 tkr (1 641). De sammanlagda 
skulderna uppgick vid periodens utgång till 8 217 tkr (16 478). 
 Ledningen utreder för närvarande behovet av driftskapital och 
bedömer att det kommer krävas ytterligare kapitaltillskott utöver 
försäljningsintäkter under 2021. Den tillträdande styrelsen kommer 
verka för att finansiera bolaget till så förmånliga villkor som möjligt, 
tills egen intjäningsförmåga uppnåtts, i syfte att gynna aktieägar-
nas långsiktiga intressen. 

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 40 006 tkr (28 423) vid 
periodens utgång. Soliditeten uppgick till 82,8 procent, jämfört med 
83,1 procent den 31 december 2020. 

AKTIEN OCH ÄGARNA
Genom inlösen av vidhängande teckningsoptioner under första 
kvartalet har aktiekapitalet i Simris Alg ökat till 6 823 800,55 SEK 
och antalet aktier till totalt 78 547 046, varav 250 000 A-aktier och 
78 297 046 B-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,0869 kronor. 
Varje B-aktie ger rätt till en röst och varje A-aktie ger rätt till två 
röster. Per den 31 mars 2021 hade Simris Alg AB 6 815 aktieägare 
(4 275), varav de tio största: 24,59 % av aktiekapitalet och 24,83 % 
av rösterna Simris Algs B-aktie är sedan 22 april 2016 noterad på 
Nasdaq First North Growth Market. Under första kvartalet har aktien 
betalats som högst till 1,06 kronor och som lägst till 0,69 kronor. 
Sista betalkurs vid periodens utgång var 0,878 kronor, vilket ger ett 
börsvärde på cirka 69 mkr. Totalt omsattes 31 237 744 aktier under 
kvartalet. 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 och har ej utnyttjats.
 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. Utnyttjande utestående optioner motsvarar en 
utspädning av aktiekapitalet med cirka 0,1 procent. 
 Fullt utnyttjande av samtliga utestående optioner motsvarar en 
utspädning av aktiekapitalet med cirka 4,9 procent.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Under kvartalet genomfördes tre nyanställningar. Medelantalet 
anställda uppgick till 17 (16).

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

ÅRSSTÄMMA 
Aktieägarna i Simris Alg AB har kallats till årsstämma fredagen 
den 7 maj 2021. Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att 
minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt 
möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personli-
gen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till 
stämman i förväg genom så kallad poströstning.

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 2020.

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 2020, tillgänglig på simrisalg.se/investerare.

ÖVERSIKT

© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Johan Jörgensen 
Ordförande

Fredrika Gullfot
Verkställande direktör 

Nils Andersson
Styrelseledamot

Anders Frostenson
Styrelseledamot

Magnus Högström
Styrelseledamot
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Belopp i tkr
jan–mar

2021 
jan–mar

2020
helår
2020 

Nettoomsättning 492 265 2 166

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning -62 -590 -2 556

Aktiverat arbete för egen räkning 113 0 118

Övriga rörelseintäkter 9 0 806

Råvaror och förnödenheter -1 117 -353 -2 477

Övriga externa kostnader -3 390 -3 035 -10 720

Personalkostnader -2 741 -2 370 -8 001

Avskrivningar och nedskrivningar -766 -777 -3 030

RÖRELSERESULTAT -7 462 -6 859 -23 694
Finansnetto 609 373 -1 843

RESULTAT FÖRE SKATT -6 853 -6 486 -25 537
Skatt på årets resultat 24 1 -67

PERIODENS RESULTAT -6 829 -6 485 -25 604

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

31 mar
2021 

31 mar
2020

31 dec
2020

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 2 732 2 486 2 500

Materiella tillgångar 25 670 28 396 26 404

Finansiella tillgångar  89 3 63

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28 491 30 885 28 967

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 8 867 10 871 8 816

Övriga omsättningstillgångar 2 479 1 567 2 770

Kassa och Bank 8 463 1 641 16 512

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 809 14 079 28 098
SUMMA TILLGÅNGAR 48 300 44 964 57 065

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 40 006 28 423 47 423

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 77 63 77

SKULDER
Långfristiga skulder 2 315 3 125 2 645

Kortfristiga skulder 5 902 13 353 6 920

SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 8 294 16 541 9 642
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 300 44 964 57 065

© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN
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* Simris Alg har två utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för någon av ovanstående period, då snittkursen för Simris Algs aktie i  
respektive period understigit teckningskursen i de olika programmen. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammen kommer antalet aktier öka med 3 811 485 st.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Balansomslutning – Summan av alla tillgångar i balansräkningen eller summan 
av alla skulder och eget kapital.
Eget kapital per aktie – Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Eget kapital per aktie efter full utspädning – Justerat eget kapital (eget kapital  
och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) dividerat med antal 
aktier vid periodens slut med beaktande efter konvertering och justerat för effekt  
av aktierelaterade ersättningar.
Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i 
procent av kortfristiga skulder. 

Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.
Resultat per aktie – Periodens resultat dividerat med antal aktier efter  
periodens slut.
Resultat per aktie efter full utspädning – Periodens resultat dividerat med antal 
aktier efter periodens slut, med beaktande efter konvertering och justerat för effekt 
av aktierelaterade ersättningar.
Rörelseresultat – Resultat före finansiella kostnader och skatt.
Soliditet – Justerat eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning.

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
Belopp i tkr

jan–mar
2021

jan–mar
2020

helår
2020 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -6 700 -5 696 -21 381
Förändringar i rörelsekapital -778 -284 1 896

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -7 478 -5 980 -19 485
Kassaflöde från investeringsverksamheten -262 -6 -286

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -309 -232 28 424

PERIODENS KASSAFLÖDE -8 049 -6 218 8 653
Likvida medel vid periodens början 16 512 7 859 7 859

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 8 463 1 641 16 512

Belopp i tkr
jan–mar

2021 
jan–mar

2020
helår
2020 

Eget kapital vid periodens ingång 47 423 34 996 34 996

Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter, konvertibelt lån 21 0 36 898

Optionsprogram 0 0 0

Omräkningsdifferens -609 -88 1 133

Periodens resultat -6 829 -6 485 -25 604

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 40 006 28 423 47 423

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

NYCKELTAL, KONCERNEN jan–mar
2021 

jan–mar
2020

helår
2020

Nettoomsättning (tkr) 492 265 2 166

Rörelseresultat (tkr) -7 462 -6 859 -23 694

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 8 463 1 641 16 512

Eget kapital (tkr) 40 006 28 423 47 423

Resultat per aktie (kr) neg neg. neg.

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

Eget kapital per aktie (kr) 0,51 1,32 0,60

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)* 0,51 1,32 0,60

Antal aktier, medeltal perioden 78 540 690 21 536 688 42 474 038

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

Antal aktier, efter full utspädning* 78 547 046 21 536 688 78 540 690

Soliditet (%) 82,8 63,0 83,1

Balansomslutning (tkr) 48 300 44 964 57 065

Kassalikviditet (%) 185 24 279

Medelantal anställda under perioden 17 16 13

© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
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Belopp i tkr
jan–mar

2021 
jan–mar

2020
helår
2020 

Nettoomsättning 633 225 3 044

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning 253 -303 -1 998

Aktiverat arbete för egen räkning 113 0 118

Övriga rörelseintäkter 9 0 806

Råvaror och förnödenheter -1 117 -354 -2 477

Övriga externa kostnader -2 663 -2 264 -8 059

Personalkostnader -2 741 -2 370 -8 001

Avskrivningar -762 -773 -3 014

RÖRELSERESULTAT -6 275 -5 839 -19 581
Finansnetto 730 467 -1 717

RESULTAT FÖRE SKATT -5 545 -5 372 -21 298
Skatt på årets resultat 0 0 -14

PERIODENS RESULTAT -5 545 -5 372 -21 312

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

31 mar
2021 

31 mar
2020

31 dec
2020

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 2 732 2 486 2 500

Materiella tillgångar 25 653 28 360 26 385

Finansiella tillgångar  9 9 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28 394 30 855 28 894

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 8 425 9 866 8 172

Fordringar på koncernföretag 11 809 7 432 9 724

Övriga omsättningstillgångar 2 220 2 119 2 628

Kassa och Bank 8 120 1 519 16 324

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 30 574 20 936 36 848
SUMMA TILLGÅNGAR 58 968 51 791 65 742

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 50 761 35 327 56 286

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 77 63 77

SKULDER
Långfristiga skulder 2 315 3 125 2 645

Kortfristiga skulder 5 815 13 276 6 734

SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 8 207 16 464 9 456
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 968 51 791 65 742
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FINANSIELL KALENDER:

Årsstämma 2021: 7 maj 2021
Delårsrapport januari–juni 2021: 18 augusti 2021 
Delårsrapport januari–september 2021: 10 november 2021 
Bokslutskommuniké 2021: 16 februari 2022

FÖR MER INFORMATION:

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

HANDLA ALGER:

FÖLJ OSS PÅ:

eu.simris.com 

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 7 maj 2021 kl. 08.00 CET.

Kära aktieägare,
årsstämman 2021 innebär inte bara det formella 
slutet på ett bokslutsår, utan också ett personligt bok-
slut över en mycket intressant och dynamisk period 
för dem av oss i styrelsen som nu frånträder sina 
uppdrag. Jag ska inte undanhålla att det från stund 
till annan har varit utmanande, men den strategiska 
grund som Simris nu står på har i våra ögon aldrig 
varit mer logisk förankrad i den pågående gigan-
tiska omställningen av samhälle och näringsliv där 
innovation, och inte minst biotech, är grunden. Jag 
hoppas att den förtydligade kommunikationen kring 
Simris har fått fler att förstå vad detta är för bolag 
och den roll det kan spela framöver. Inte minst genom 
den portfölj av innovationer som nu börjar synas ut 
till omvärlden.
 Jag har själv i samband med detta fått frågan 
varför Simris gör en så pass stor omstrukturering av 
styrelsen. Det enkla svaret är att bolagets aktieägare 

ska representeras av det bästa möjliga teamet givet 
den situation bolaget befinner sig i och den strate-
giska riktning bolaget ska röra sig i. En styrelse får 
helt enkelt aldrig vara så förmäten att den tror sig 
vara rätt i alla lägen. Däremot ska styrelse, ledning 
och valberedning alltid sträva mot att bolaget ska ha 
de bästa förutsättningarna för att kliva in i framtiden. 
Det tror vi att Simris nu har, både i form av strategisk 
riktning och de individer som nu ska lotsa bolaget 
till nästa nivå. Det är kort sagt ett kärt farväl till ett 
bolag vi alla älskar, ett varmt välkomnande till den 
tillträdande styrelsen och med önskan om god färd 
in i framtiden!

Den frånträdande styrelsen i Simris Alg AB
Genom 
Johan Jörgensen,  
frånträdande styrelseordförande

https://eu.simris.com
https://www.instagram.com/simris/
https://www.facebook.com/simris
https://eu.simris.com

