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För många miljarder år sedan utvecklade några av planetens första levande 
organismer fotosyntesen, förmågan att omvandla koldioxid till syre med 
hjälp av solljus. Dessa organismer, så kallade mikroalger, är urmödrarna  
till dagens växter. Än idag kommer över hälften av det syre i luften vi andas 
från dessa alger. 
 Men alger tillverkar inte bara syre. Genom miljarder år av evolution har 
mikro  alger utvecklat intrikata biokemiska system i respons på sin omgivning, 
och man kan säga att mikroalger är små soldrivna bio kemiska fabriker i 
mini atyrformat. 
 Simris Alg är ett bioteknikbolag som utvecklar biologiskt aktiva ämnen 
från mikroalger, för tillämpningar inom hudvård, läkemedel och nutrition.  
Vi utnyttjar mikroalgers natur liga artrikedom för att ta fram helt nya och 
unika ingredienser, och ersätter samtidigt ohållbara råvaror från havslevande 
djur och känsliga marina ekosystem. 

FÖRST KOM 
LJUSET. SEN KOM 
ALGERNA.
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Som den största enskilda aktieägaren i Simris är mitt intresse 
av att skapa värde i linje med alla aktieägares. Mitt uppdrag 
här är att bygga och växa Simris med samma metodik som 
jag har använt framgångsrikt under hela min karriär: Jag bör-
jar alltid med att se till att jag är en del av ett olympiskt lag, 
därför var det viktigt för mig att valberedning nominerade  
Simris nya styrelse. Vi har en liten styrelse på bara fyra 
styrelse ledamöter. Vi jobbar verkligen väl tillsammans; varje 
styrelseledamot har en speciell mix av kompetens som är 
värde full för koncernen och för företaget. Därefter genomförde 
styrelsen en fullständig genomgång för att säkerställa att vi 
alla hade en gemensam målbild. Det ledde sedan till framta-
gandet av den bästa strategin för att nå det målet. Slutligen, 
genom en radikal organisatorisk omstrukturering, transforme-
rade vi hur företaget tänker, och agerar, och introducerade en 
ny kultur med vinstfokus. Under denna process valde företa-
gets grundare Fredrika Gullfot att lämna företaget. 

När jag kom in i Simris så var bolaget i finansiellt dåligt skick 
men vi bedömde att det inte var läge för en ny kapitalanskaff-
ning mindre än tolv månader efter den senaste företrädes-
emissionen. Istället tog vi upp ett brygglån på 7 mkr från sty-
relseledamöter och större aktieägare för att ta bolaget igenom 
första fasen av den omstart styrelsen ville genomföra. På så vis 
behövde vi inte fråga aktieägarna om nya pengar förrän vi visat 
att styrelsen förstod de utmaningar bolaget stod inför och visat 
att vi vet hur vi ska komma till rätta med problemen.

Styrelsen beslöt att genomföra en omfattande omstrukturering 
och valde att lägga ner bolagets kontor i Stockholm för att redu-
cera kostnader. Under tredje kvartalet skrevs även samtliga av 
bolagets immateriella anläggningstillgångar ned, lagret skrevs 
ned kraftigt och bolagets materiella anläggningstillgångar gicks 
igenom och en mindre nedskrivning skedde även här.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Simris Alg har under året ökat omsättningen till 6 137 tkr från 
2 166 tkr en ökning med 183 procent. Ökningen är en direkt 
följd av att Simris har valt att fokusera på B2B och har under 
året börjat leverera biomassa för utvinning av den aktiva sub-
stansen fucoxanthin. Efter räkenskapsårets utgång har ytter-
ligare två ordrar på totalt 3 mkr mottagits från samma kund. 
Fuxoxantin är ett bra exempel på de värdefulla substanser som 
produceras av våra mikroalger.

Under året såg vi uppmuntrande tecken på att vi valt rätt väg: 
vi har sett en betydande ökning av försäljningsintäkterna, 
samtidigt som vi också har sett betydande kostnadsminsk-
ningar. Andra initiativ har levererat förbättringar av produk-
tionseffektiviteten och flera nya relationer med nyckelkunder 
inom det globala mikroalgerområdet har utvecklats. Den sista 
biten i ledarskapspusslet är utnämningen av Julian Read som 
VD (från den 16 maj 2022), som tillkännagavs den 4 april 
2022. Från denna nya baslinje är företaget nu väl positionerat 
för B2B-tillväxt.

Hammenhög i april 2022,
Steven Schapera, styrelseordförande

Sedan maj 2021 har jag varit styrelseordförande för Simris Alg tillsammans med en ny styrelse
sammansättning. Bolaget hade inte tidigare presterat enligt förväntningarna och enligt min 
uppfattning behövdes det en fullständig omstart.
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VÅR VERKSAMHET

Historiskt sett har Simris fokus legat på utvinning av vegansk 
EPA, en viktig Omega 3-fettsyra, för användning i Simris eget 
varumärke av Omega 3-tillskott som säljs direkt till konsumen-
ter främst på den amerikanska marknaden. Med början i mitten 
av 2021 ändrades strategin till att bli en Business to business 
(B2B)-leverantör av värdefulla bioaktiva ämnen. Bolaget har för 
närvarande två intäktsströmmar:

• NOVEL FOODS – kosttillskott, för närvarande EPA och  
fucoxanthin

• SIMRIS® - veganska kosttillskott, konsumentvarumärke

Planen framåt
Simris har tagit vår fotobioreaktor från labb till industriell skala 
och validerat konceptet genom att lansera våra SIMRIS®-pro-
dukter samt sälja fucoxanthin. Efter den omfattande strate-
giska och organisatoriska omstruktureringen som genomfördes 
under andra halvan av 2021 är företaget redo att ytterligare 

Simris Alg är ett bioteknikföretag som utvecklar naturliga, biologiskt aktiva substanser från mikroalger 
för applikationer inom hudvård, nutrition och bioläkemedel. Bolagets kärnverksamhet består av våra 
fotobioreaktorer för utvinning av värdefulla ingredienser och produkter från mikroalger, som vi odlar i 
industriell skala. Simris ersätter ohållbara råvaror från marina djur och hotade marina ekosystem med 
produkter av högre kvalitet som är hållbara från odlade mikroalger.

utnyttja sin kunskap om mikroalger och driva den till full kom-
mersialisering. Styrelsen har identifierat stor potential inom 
kosmetika, nutrition och bioläkemedel. Viktigt är att det är 
branscher som är väl bekanta för styrelsen. Företaget planerar 
nu att verka genom fyra B2B-intäktsströmmar:

• NYA LIVSMEDEL: Kosttillskott. Ägnat åt utvecklingen av nya 
livsmedelsingredienser och hållbara produkter från mikroalger

• SIMRIS®: Konsumentvarumärke för veganska kosttillskott.
SIMRIS®-sortimentet av veganska, ekologiska och mikroalg-
baserade tillskott kommer nu att optimeras för internationell 
försäljning via B2B-kanaler

• BIOMIMETIK: Hudvård och biopharma. Utveckling och tillverk-
ning av biologiskt aktiva substanser för avancerad hudvård 
och bioläkemedel

• INNOVATION: FoU som en tjänst. Generera intäkter baserat 
på vår expertis inom mikroalger genom samarbeten med 
multinationella företag.

AFFÄRSMODELL
Affärsmodellen är baserad på FoU av bioaktiva ämnen 
som riktar sig till stora och växande marknader och 
som möjliggör jämförelsevis höga marginaler när de 
säljs B2B genom strategiska allianser. Framgångsrik 
FoU leder till odling av mikroalger i stor skala följt av 
utvinning och efterföljande försäljning av biologiskt 
aktiva ämnen.
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AKTIEN

Högsta betalkurs under 2021 noterades till 1,58 kronor den  
14 september och lägsta betalkurs noterades till 0,69 kronor den 
29 januari. Det omsattes totalt cirka 95 (168) miljoner aktier 
under året, i snitt 377 450 aktier (537 720) per handelsdag.

Aktien och ägarna 
Vid årsskiftet uppgick aktiekapitalet till 6 823 801 kronor fördelat 
på 78 547 046 aktier, varav 78 297 046 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. Den 31 december 2021 hade 
bolaget 6 709 aktieägare (6 603), varav de tio största ägde 22,90 
procent av aktiekapitalet och 22,83 procent av rösterna.

Optionsprogram
Simris Alg hade vid årsskiftet tre utestående optionsprogram. 
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 har räknats om efter de nyemis-
sioner som genomförts efter optionernas utgivande till och 
med rapportperioden. Serie 2021/2024:S består av 2 000 000 

teckningsoptioner som i maj utfärdades till styrelsen. Optio-
nerna har tre års löptid och varje option ger rätt till teckning 
av en B-aktie till teckningskursen 1,90 kr. Serie 2021/2024:L 
består av 1 820 000 teckningsoptioner som i maj utfärdades 
till ledande befattningshavare samt anställda i bolaget. Optio-
nerna har tre års löptid och varje option ger rätt till teckning av 
en B-aktie till teckningskursen 1,90 kr. Fullt utnyttjande av vid 
periodens utgång samtliga utestående teckningsoptioner mot-
svarar en utspädning om 4,9 procent.

FÖRÄNDRING I AKTIEKAPITAL

10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA
Ägare 2021-12-31 Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 7,21 7,18
Steven Schapera (genom bolag) 3,31 3,30
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,25 3,24
Johansson, Bengt 1,94 1,94
Kjellberg, Kerstin 1,52 1,51
Sundsporten AB 1,38 1,38
Bontron, Maria 1,24 1,24
Karlsson, Erik 1,06 1,06
Roslin, Lars Olof Magnus 1,00 0,99
Duvhaldt, Juha 1,00 1,00
Totalt de tio största aktieägarna       22,90 22,83
Övriga 77,10 77,17
Totalt 100 100

Simris Algs Baktie 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 Aaktier Baktier Aaktier Baktier 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 18,5 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 6,5 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 3,5 8 066 256 250 000 21 286 688 21 536 688 700 759 1 871 007
2020 Nyemission 0,9 32 305 032 250 000 53 591 720 53 841 720 2 806 510 4 677 517
2020 Nyemission 0,9 3 162 286 250 000 56 754 006 57 004 006 274 724 4 952 241
2020 Nyemission 0,59 21 536 688 250 000 78 290 694 78 540 694 1 871 007 6 823 248
2021 Nyemission 3,33 6 356 250 000 78 297 050 78 547 046 552 6 823 801

Källa: Euroclear



HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, som med sina 17 globala mål ska 
leda till avskaffandet av extrem fattigdom, att ojämlikheter och orättvisor minskar i världen 
samt att klimatkrisen blir löst. Vår verksamhet bidrar till socialt och ekologiskt hållbar tillväxt 
relaterat till flera av hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. 

Agenda 2030 ser innovation 
och teknologiska framsteg som 
nyckeln till att finna hållbara lös
ningar för såväl ekonomiska som 
miljömässiga utmaningar. Simris 
Alg har bidragit direkt till mål 9 
genom att ta en innovation hela 
vägen från forskning och utveck
ling till en ny, ren och klimatvän
lig tillverkningsprocess. Vidare 
bidrar vi direkt till en mer hållbar 
industriell infrastruktur genom 
starka inslag av industriell sym
bios och cirkulär ekonomi i vår 
produktion, bland annat genom 
att återvinna den naturliga kol
dioxiden som bildas under jäs
ningsprocessen vid Absolut Vod
kas destilleri och att återcirkulera 
vattnet från våra egna odlingar.

Idag lever ungefär 850 miljoner 
människor i världen i hunger. 
Anledningen är inte resursbrist 
utan ojämlik tillgång på livsmedel 
och ineffektiv produktion. Reduk
tionsfisket för att tillverka fiskmjöl 
och fiskolja skövlar våra hav och 
berövar människor på viktiga 
livsmedel. Den fisk som är så 
livsviktig som proteinkälla för fat
tiga kustnära samhällen används 
istället till foder till odlad fisk, och 
omega3tillskott till välmående 
höginkomstmarknader. Använd
ning av algolja istället för fiskolja 
bidrar direkt till en globalt mer 
jämställd tillgång till livsmedel. 
Vidare bidrar Simris Alg till en 
hållbar omställning av livsmedel
skedjan genom vårt algbaserade 
protein, där det finns ett stort 
behov att finna alternativ med 
mer gynnsam näringssamman
sättning än befintliga växtbase
rade alternativ till kött och fisk.

Agenda 2030 vill uppnå en håll
bar förvaltning och ett effektivt 
nyttjande av naturresurser, samt 
säkerställa att människor har 
den information och medveten
het som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni 
med naturen. Simris Alg bidrar till 
mål 12 genom nya produkter som 
gör att konsumenter kan göra 
mer hållbara konsumtionsval för 
sin hälsa, och ett varumärke som 
skapar ökad medvetenhet och 
hype kring havsfrågan. Genom 
nya, bättre ingredienser hjälper 
vi samtidigt våra företagskunder 
att ersätta ohållbara råvaror i sin 
produktion.

Den tydligaste och mest bety
delsefulla kopplingen mellan vår 
verksamhet och Agenda 2030 
finns vid mål 14, hav och marina 
resurser. Att rädda haven är att 
rädda planeten. Många havsle
vande djur är idag utrotningsho
tade 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. Genom att 
odla mikroalger istället för att 
gå omvägen via till exempel fisk 
och krill, utrotningshotade hajar 
och valar eller känsliga koraller 
minskar vi rent konkret behov och 
efterfrågan på de konventionella 
råvarorna, och bidrar på så vis 
till en mer hållbar förvaltning av 
havets resurser. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

INGEN
HUNGER

IMPACT
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Styrelsen och verkställande direktören för Simris Alg AB (publ) 
(5568419187) med säte i Simrishamn avger härmed års och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen 
är upprättad i svenska kronor (SEK). Belopp i tkr om inte 
annat anges. 

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

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgår till 6 823 801 kronor förde-
lat på 78 547 046 aktier, varav 78 297 046 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 vid stämma. Per den 31 december 2021 hade bolaget 
6 709 aktieägare (6 603), varav de tio största ägde 22,90 pro-
cent av aktiekapitalet och 22,83 procent av rösterna (Euroclear). 
Simris Algs styrelseordförande Steven Schapera var vid årsskiftet 
största enskilda aktieägare med 3,31 procent av aktiekapitalet och 
3,30 procent av rösterna, följt av Bengt Johansson med 1,94 pro-
cent av både aktiekapital och röster. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

• Bolaget presenterade tre nya verksamhetsinriktningar: kosmetik 
och läkemedel inom SIMRIS BIOMIMETICS, nya livsmedel under 
SIMRIS NOVEL FOODS, samt omega-3-tillskott under konsu-
mentvarumärket SIMRIS.

• En omstrukturering genomfördes för att minska bolagets nega-
tiva kassaflöde. Marknadskontoret i Stockholm har avvecklats 
och verksamheten konsoliderats till algfarmen i Hammenhög. 

• Bolaget erhöll två order på mikroalgbiomassa till ett sam-
manlagt ordervärde om cirka 4,5 mkr.

• Ny styrelse valdes vid årsstämman den 7 maj 2021: Steven 
Schapera (nyval), Peter Nählstedt (nyval), Frank Puccio (ny-
val), Robert Quandt (nyval) och Magnus Högström (omval).

• Peter Nählstedt lämnade styrelsen 16 juni. Styrelsen är där-
med ej fulltalig men fortfarande beslutsför.   

• VD och grundare Fredrik Gullfot lämnade sin anställning i 
bolaget den 17 september. 

• Christoffer Tell tillträdde som CFO och professor Dr. Claudia 
Grewe utsågs till Chief Scientific Officer.  

• Bryggfinansiering om upp till 7 mkr säkrades i form av lån 
från styrelseledamöter, aktieägare och externa finansiärer.

FINANSIELL UTVECKLING
Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 6 137 tkr (2 166). Rörelseresultatet 
uppgick till –28 928 tkr (–23 694) och resultatet före skatt upp-
gick till –28 343 tkr (–25 537). Ökningen av nettoomsättningen 
består av försäljning av biomassa B2B. På grund av långsam 
försäljningsutveckling inom konsumentprodukter har en omstruk-
turering av verksamheten genomförts för att kraftfullt minska 
bolagets negativa kassaflöde. Marknadskontoret i Stockholm 
har avvecklats och verksamheten konsoliderats till algfarmen i 
Hammenhög. Som en följd av detta har resultatet belastats med 
engångskostnader om sammanlagt 6 708 tkr, varav 1 638 tkr för 
avveckling av marknadskontoret i Stockholm, 1 927 tkr för ned-
skrivning av färdigvarulager, 2 793 tkr för nedskrivning av anlägg-
ningstillgångar, samt 350 tkr för upprättande, så kallad set-up 
fee, av brygglån. Bolaget har ökat fokus på B2B och för samtal 
om en försäljning av konsumentprodukter i USA.  

Finansiell ställning
Vid utgången av räkenskapsåret uppgick koncernens likvida 
medel till 961 tkr (16 512). Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick under året till –18 137 tkr (–19 485). Soliditeten 
uppgick per den 31 december 2021 till 62 procent, jämfört med 
83 procent den 31 december 2020. 

Investeringar
Det redovisade värdet på Simris Algs anläggningstillgångar upp-
gick till 23 426 tkr (28 967) vid utgången av räkenskapsåret. De 
sammanlagda investeringarna i anläggningstillgångar under året 
uppgick till 253 tkr (286). En nedskrivning har gjorts av bolagets 
anläggningstillgångar om totalt 2 793 tkr, varav 130 tkr avsåg 
materiella tillgångar och 2 663 tkr immateriella tillgångar. Ned-
skrivningen av immateriella tillgångar avsåg ej fullföljda projekt.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Medelantalet anställda uppgick till 12 (12) under räkenskapsåret.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Simris Alg fortsätter uppbyggnaden av sin verksamhet och sitt 
nätverk inom forskning och utveckling, genom samarbeten med 
universitet, industriforskningsinstitut och företag. Forskning och 
utveckling sker främst inom nya biologiskt aktiva ämnen. Simris 
Alg avser framöver stärka utvecklingsverksamheten, främst genom 
samarbeten med ledande forskare och industriella partners.  

MILJÖ
Simris Algs verksamhet syftar uttryckligen till att ersätta ohåll-
bara råvaror, produkter och produktionsmetoder genom nya, 
miljömässigt överlägsna alternativ med naturen som förebild. 
Anläggningen i Hammenhög drivs med stor omsorg om miljön 
och en uttalad ambition att ligga i yttersta framkanten inom 
cirkulär ekonomi och industriell symbios. Elen kommer uteslu-
tande från förnybar energiproduktion. Uppvärmning sker med 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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fjärrvärme från grannföretaget Skånefrö/BIOAGRO Energy, som 
flerfaldigt prisbelönats för sin process att omvandla restbiomassa 
till biopellets för fjärrvärme. Koldioxiden som används i odling-
arna är en naturlig restprodukt från vetets jäsning vid Absolut 
Vodkas destilleri i Nöbbelöv. Algerna binder denna gröna koldi-
oxid vid tillväxten och omvandlar den till syre genom fotosyn-
tesen, vilket innebär gynnsamma klimateffekter. Anläggningen 
har ett kontrollsystem och algoritmer för dygnsreglering, vilket 
sänker energiförbrukningen väsentligt jämfört industristandard. 
Som växthusbelysning de dagar då det naturliga solljuset inte 
är tillräckligt för optimal tillväxt används uteslutande energisnål 
LED-teknik. Vidare pågår kontinuerligt förbättringsarbete för att 
identifiera insatser för miljöförbättrande 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 kosttill-
skott till konsument, med certifikat nr. GBG6020202. 

OPTIONSPROGRAM
Simris Alg hade vid årets utgång tre utestående optionsprogram. 
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 kronor 
per aktie. Villkoren för samtliga teckningsoptioner har räknats om 
efter de nyemissioner som genomförts efter optionernas utgi-
vande till och med rapportperioden. 
 Serie 2021/2024:S består av 2 000 000 teckningsoptioner 
som i maj utfärdades till styrelsen. Optionerna har tre års löptid 
och varje option ger rätt till teckning av en B-aktie till tecknings-
kursen 1,90 kr. Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en 
utspädning av aktiekapitalet med 2,4 procent. 
 Serie 2021/2024:L består av 1 820 000 teckningsoptioner som 
i maj utfärdades till ledande befattningshavare samt anställda i 
bolaget. Optionerna har tre års löptid och varje option ger rätt till 
teckning av en B-aktie till teckningskursen 1,90 kr. Utnyttjande av 
utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet 
med 2,4 procent.  
 Fullt utnyttjande av vid periodens utgång samtliga utestående 
teckningsoptioner motsvarar en utspädning om 4,9 procent. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat kan 
påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Bolaget arbe-
tar kontinuerligt för att identifiera och hantera de olika typer av 
risker som verksamheten är exponerad för.  

Marknadsrisk för konsumentprodukter 
Simris Algs verksamhet inom konsumentprodukter är beroende av 
konsumenternas efterfrågan. Det finns stora skillnader i konsu-
menters inställning till hälsoprodukter och omega-3 på olika mark-
nader i världen. Trots omfattande forskning om vikten av omega-3 
EPA och DHA och kliniskt visade hälsoeffekter förekommer det att 
negativa studier får medialt genomslag, vilket kan påverka opini-
onen och därmed försäljningen negativt. En allmän nedgång på 
marknaden 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.
 

Konkurrenter
Konkurrensen för den typ av ingredienser som Simris Alg utveck-
lar inom affärsområdet Biomimetics anses vara låg och mark-
naden har höga instegsbarriärer. Det finns dock en risk att andra 
aktörer utvecklar liknande erbjudanden. Även inom Novel Foods 
befinner sig Simris Alg i en i grunden gynnsam konkurrens-
situation, men det finns en risk för att andra aktörer i framtiden 
erbjuder liknande råvaror. Vad gäller konsumentprodukter har 
antalet omega-3-produkter från alger ökat markant de senaste 
åren, och det är viktigt att Simris Alg kan behålla sin unika posi-
tionering i prestige-segmentet. På sikt kan ökad konkurrens leda 
till minskad tillväxt och minskade marknadsandelar, vilket kan ha 
negativ effekt på Simris Algs verksamhet, framtida tillväxt, resul-
tat 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 produkterna. 
Framgången beror även på förmågan att skapa och behålla 
varumärkesrenommé för sina produkter, samt att behålla anse-
endet. Simris Alg har valt att positionera varumärket i ett uttalat 
premiumsegment, och framgången är beroende av att produk-
terna håller högre kvalitet än de säkerhets- och kvalitetsnormer 
som finns på marknaden samt bolagets förmåga att kommuni-
cera produkternas unicitet. 

Bolagets expansion
Simris Alg har en långsiktig målsättning att etablera koncer-
nen som en betydande aktör på den globala marknaden för 
biologiskt aktiva ämnen från odlade mikroalger. Den nuvarande 
strategin innefattar forskning och utveckling av nya produktkate-
gorier, bygga ut odlingskapacitet, minska beroendet från externa 
leverantörer i supply chain, samt utveckla nya marknadserbju-
danden i samarbete med partners. Simris Algs framtida tillväxt 
beror på förmågan att etablera sig både i Sverige och på interna-
tionella marknader, främst B2B men även på konsumentmark-
naden genom e-handel. 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. För den typ av ingredienser för 
avancerad hudvård som Simris Alg utvecklar inom affärsområdet 
Biomimetics krävs viss dokumentation, men varken USA eller EU 
kräver särskilda myndighetsgodkännanden. Produkterna inom 
affärsområdet Novel Foods omfattas av respektive lands regel-
verk för livsmedel, och särskilt nya livsmedelsingredienser. Här är 
förutsättningarna på marknader såsom USA och Storbritannien 
efter Brexit betydligt mer gynnsamma än inom EU. Även konsu-
mentprodukterna omfattas på många marknader såsom Sverige 
och inom EU av lagstiftning om livsmedel, medan andra länder 
har särskilda regler för kosttillskott. De regulatoriska instegsbarri-
ärerna på olika marknader varierar kraftigt. Lagstiftning, regelverk 
och myndighetshantering i såväl Sverige som andra länder kan 
utgöra hinder och orsaka ökade kostnader och betydande förse-
ningar i etableringen av Simris Algs produkter på marknaden. 
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Forskning och utveckling
Simris Alg bedriver ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt 
med målet att ta fram nya produkter, så väl i egen regi och i 
samarbete med olika partners. Det finns alltid risk för att projekt 
drabbas av förseningar eller inte uppnår de önskade resultaten. 
Det finns inte heller någon garanti för att projekt eller samarbe-
ten resulterar i nya lanseringsbara produkter, eller att Simris  
Alg får ensamrätt till resultaten. Simris Alg hanterar dessa ris-
ker framför allt genom att bedriva parallella projekt med olika 
utvecklingshorisont och innovationshöjd.

Immateriella rättigheter och intern knowhow
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 avser att utveckla sådana 
inom ramen för sina verksamheter inom hudvård och läkemedel. 
Vissa delar av odlingsprocessen skyddas som affärshemlighet. 
Simris Algs affärshemligheter kan genom informationsläckage 
eller på annat sätt bli kända. Motsvarande affärshemligheter och 
liknande produktionsmetoder kan utvecklas av konkurrenter, vilka 
kan komma att lansera liknande, konkurrerande produkter. 

Teknikrisker vid drift
Tekniken för odling och nedströmsprocesser är verifierad genom 
kontinuerlig drift i industriell skala sedan 2016. Erfarenhet om 
driftsstabiliteten vid löpande odling under lång tid är därmed 
mycket god. Uppstarter med nya algkulturer som planenligt 
måste göras med jämna mellanrum kan dock komma att kräva 
tätare eller mer oregelbundna intervaller, och nya algstammar 
som bolaget arbetar med kan kräva viss inkörning. Detta 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. 

Leverantörer
Tillverkningen av konsumentprodukter är beroende av ett antal 
leverantörer i nedströmskedjan. Det finns en risk att verksam-
heten kan påverkas negativt om underleverantörer inte uppfyller 
sina åtaganden. Leverantörsbyten kan orsaka förseningar och/
eller ökade kostnader. Bolaget ser därför över sin underleveran-
törskedja för att minska beroendet av underleverantörer. 

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 
rättsliga processer rörande avtal, produktansvar, eller påstådda 
brister i leveranser av varor och tjänster. Sådana anspråk kan röra 
stora belopp och betydande processkostnader.

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 2022 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. 

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 en första 
pågående produktlansering och ett flertal utvecklingsprojekt som 
ännu inte nått marknadsfas. Försäljningsintäkterna är inte till-
räckliga för att finansiera vare sig den löpande driften eller plane-
rade utvecklings- och marknadsinsatser. 
 Pågående företrädesemission, beslutad på extra stämma 
8 april är garanterad via garantier och teckningsåtagande till 
20,2 mkr. Styrelsens bedömning är att emissionen kommer täcka 
bolagets kapitalbehov för räkenskapsår 2022.
 Styrelsen kommer lägga fram ett förslag till årsstämman 
om ett förnyat bemyndigande att genomföra nyemissioner, 
med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet 
är att kunna införskaffa kapital till bolaget för att säkra driften 
efterföljande verksamhetsår samt genomföra marknadssats-
ningar och investeringar i utveckling och produktionskapacitet. 
Styrelsen bedömer att eventuella riktade emissioner även kan ha 
gynnsamma effekter på bolagets ägarstruktur och utvecklings-
förmåga.
 Situationen mellan Ukraina och Ryssland har ingen direkt 
påverkan på bolaget, leverantörer eller kunder då verksamhet 
ej bedrivs i regionen. Bolagets påverkas däremot genom ökade 
priser från leverantörer, framförallt på energi.
 
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående medel: Belopp i kr

överkursfond 53 869 707

balanserat resultat -4 207 048

årets resultat -39 063 781

Summa 10 598 878

Disponeras så att: i ny räkning överföres 10 598 878

Summa 10 598 878

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

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hålls onsdagen 25 maj 2022 i Simris Algs 
lokaler, Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Information om 
poströstning, som även kan ske digitalt, finns på www.simrisalg.
se/investerare
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2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning (tkr) 6 137 2 166 1 743 762 852

Rörelseresultat (tkr) -28 928 -23 694 -24 626 -22 671 -22 609

Resultat före skatt (tkr) -28 343 -25 537 -27 007 -23 989 -22 963

Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) -18 137 -19 485 -17 316 -22 269 -23 621

Eget kapital (tkr) 18 221 47 423 34 996 39 782 42 684
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 (SEK) 0,23 0,60 1,62 2,96 4,49
Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 0,23 0,60 1,62 2,96 4,48
Antal aktier, medeltal perioden 78 543 868 42 474 038 11 766 327 10 464 848 9 500 000
Antal aktier, periodens slut 78 547 046 78 540 690 21 536 688 13 443 756 9 500 000
Antal aktier, efter full utspädning 78 547 046 78 540 690 21 536 688 13 443 756 9 508 523

Soliditet (%) 62 83 67 80 78

Balansomslutning (kSEK) 29 201 57 065 52 207 49 836 54 389

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 961 16 512 7 859 4 416 7 245

Kassalikviditet (%) 27 279 70 96 158

Medelantalet anställda 12 12 16 15 18

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN

*Simris Alg har tre utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för helåret 2021, då slutkursen för Simris Algs aktie understiger teckningskur-
sen i de tre programmen. Fullt utnyttjande av vid periodens utgång samtliga utestående teckningsoptioner motsvarar en utspädning om 4,9 procent.

FINANSIELLA RAPPORTER  •  SIMRIS ALG |  1 1 



RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
(tkr) Not

2021-01-01–
2021-12-31

2020-01-01–
2020-12-31

Nettoomsättning 6 137 2 166

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning -5 136 -2 556

Aktiverat arbete för egen räkning 230 118

Övriga rörelseintäkter 2 392 806

1 623 534

 

RÖRELSEKOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -3 298 -2 477

Övriga externa kostnader 3 -12 316 -10 720

Personalkostnader 4 -9 134 -8 001

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 803 -3 030

Summa rörelsekostnader 30 551 24 228

RÖRELSERESULTAT 28 928 23 694

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 201 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -616 -1 843

Summa finansiella poster 585 1 843

 

RESULTAT FÖRE SKATT 28 343 25 537

 

Uppskjuten skatt -4 -57

Skatt -9 -10

ÅRETS RESULTAT 28 356 25 604
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN

TILLGÅNGAR (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 0 2 500

Patent och varumärken samt liknande rättigheter 6 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 2 501

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 12 424 13 114

Inventarier, verktyg och installationer 8 10 932 13 290

Summa materiella anläggningstillgångar 23 356 26 404

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 70 63

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 426 28 967

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 95 896

Varor under tillverkning 2 661 6 766

Färdiga varor och handelsvaror 592 1 154

Summa varulager 3 348 8 816

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 64 49

Övriga fordringar 664 728

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 738 1 993

Summa kortfristiga fordringar 1 466 2 770

Kassa och bank 961 16 512

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 775 28 098

SUMMA TILLGÅNGAR    29 201 57 065
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL  

Aktiekapital 11 6 824 6 823

Övrigt tillskjutet kapital 74 295 74 095

Annat eget kapital inkl. årets resultat -62 898 -33 495

Summa eget kapital 18 221 47 423

SKULDER

Avsättningar

Uppskjuten skatt 87 77

Summa avsättningar 87 77

Långfristiga skulder 12

Skulder till kreditinstitut 1 808 2 645

Summa långfristiga skulder 1 808 2 645

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 321 1 346

Leverantörsskulder 1 100 1 939

Övriga skulder 4 621 1 314

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 043 2 321

Summa kortfristiga skulder 9 085 6 920

SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 10 980 9 642

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 201 57 065
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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 6 823 74 095 -33 495

Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter, konvertibelt lån 1 9

Teckningsoptioner 191

Omräkningsdifferens -1 047

Årets resultat -28 356

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 6 824 74 295 62 898

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
(tkr) 2021 2020 

Rörelseresultat 28 928 23 694

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 5 803 3 030

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 201 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -616 -1 843

Övrigt -1 059 1 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 23 599 21 381

Ökning/minskning varulager 5 468 2 045

Ökning/minskning rörelsefordringar 1 304 -1 039

Ökning/minskning rörelseskulder -1 310 890

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 137 19 485

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -253 -124

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -162

Kassaflöde från investeringsverksamheten 253 286

Nyemissioner 10 36 898

Optionspremier 191 0

Upptagna lån 3 500 4 000

Amortering av skuld -862 -12 474

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 839 28 424

Årets kassaflöde 15 551 8 653

Likvida medel vid årets början 16 512 7 859

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 961 16 512
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(tkr) Not
2021-01-01–

2021-12-31
2020-01-01–

2020-12-31

Nettoomsättning 5 887 3 044

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning -4 531 -1 998

Aktiverat arbete för egen räkning 230 118

Övriga rörelseintäkter 2 392 806

1 978 1 970

RÖRELSEKOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -3 298 -2 477

Övriga externa kostnader 3 -10 504 -8 059

Personalkostnader 4 -9 134 -8 001

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 788 -3 014

Summa rörelsekostnader 28 724 21 551

RÖRELSERESULTAT 26 746 19 581

FINANSIELLA POSTER

Nedskrivning av fordran koncernföretag -13 084 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 554 380

Räntekostnader och liknande resultatposter -616 -826

Valutakursdifferenser 838 -1 271

Summa finansiella poster 12 308 1 717

RESULTAT FÖRE SKATT 39 054 21 298

Uppskjuten skatt -10 -14

Skatt 0 0

ÅRETS RESULTAT 39 064 21 312

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 0 2 500

Patent och varumärken samt liknande rättigheter 6 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 2 500

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 12 424 13 114

Inventarier, verktyg och installationer 8 10 926 13 271

Summa materiella anläggningstillgångar 23 350 26 385

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 9 9 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 359 28 894

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 95 896

Varor under tillverkning 2 661 6 766

Färdiga varor och handelsvaror 84 510

Summa varulager 2 840 8 172

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 20

Övriga fordringar 664 720

Lånefordran koncernföretag 0 9 724

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 701 1 888

Summa kortfristiga fordringar 1 368 12 352

Kassa och Bank 753 16 324

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 961 36 848

SUMMA TILLGÅNGAR 28 320 65 742
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 11 6 824 6 823

Fond för utvecklingsutgifter 0 145

Summa bundet eget kapital 6 824 6 968

Fritt eget kapital

Överkursfond 53 870 53 861

Balanserad vinst eller förlust -4 207 16 769

Årets resultat -39 064 -21 312

Summa fritt eget kapital 10 599 49 318

SUMMA EGET KAPITAL 17 423 56 286

SKULDER

Avsättningar

Uppskjuten skatt 87 77

Summa avsättningar 87 77

Långfristiga skulder 12

Skulder till kreditinstitut 1 808 2 645

Övriga skulder 0 0

Summa långfristiga skulder 1 808 2 645

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 321 1 346

Leverantörsskulder 1 067 1 784

Övriga skulder 4 598 1 304

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 016 2 300

Summa kortfristiga skulder 9 002 6 734

SUMMA SKULDER 10 897 9 456

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 320 65 742
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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 6 823 145 53 861 16 769 -21 312

Disposition enligt beslut av årsstämman -21 312 21 312

Fond för utvecklingsutgifter -145 145

Nyemissioner 1 9

Teckningsoptioner 191

Årets resultat -39 064

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 6 824 0 53 870 4 207 39 064
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NOTER

NOT 1  |  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(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 rörelseford-
ringar 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 bokslutsdispo-
sitioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernbolagens obeskattade 
reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde när det finns rimlig 
säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att företaget kom-
mer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Offent-
ligt bidrag som hänför sig till förväntade kostnader redovisas 
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 redo-
visas 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 samt-
liga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad 
immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna 
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 avskrivningstakt 
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 anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoför-
säljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat 
med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär 
att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 
redovisas i eget kapital.
 
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 skattesats 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 nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balans-
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dagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultat-
förs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefor-
dran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten 
skatteskuld som avsättning.
  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skatte-
mässiga överskott.
 På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig 
till obeskattade reserver.
 Simris Alg AB:s ackumulerade skattemässiga underskott upp-
går på balansdagen till 154 mkr. 
 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 för-
pliktelse att betala ut en ersättning.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
I samband med upprättandet av de finansiella rapporterna 
måste styrelsen och företagsledningen göra bedömningar och 
antaganden som påverkar balansräknings- och resultaträknings-
poster samt sammanhängande information. De uppskattningar 
för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
Nuvarande värdering av bolagets tillgångar förutsätter att den 

affärsplan som finns kommer att realiseras. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed 
sammanhängande avskrivning för immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på uppskat-
tad förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod och bedömda 
restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov.

Lager
Koncernens försäljning är under uppbyggnad och för att kunna 
svara mot en växande efterfrågan inom rimliga ledtider finns ett 
betydande lager av råvaror, produkter i arbete och färdigställda 
produkter. Det är ledningens bedömning att en rimlig lagerstor-
lek utgörs av en årsproduktion. Det finns en risk för att råvaror, 
produkter i arbete och tillverkade produkter hinner blir otjänliga 
innan vidareförädling och/eller försäljning kan ske. I boksluten 
görs nedskrivning för inkurans baserat på en inkuranstrappa som 
tar hänsyn till olika kunders krav på hållbarhet. Att fastställa ned-
skrivningsbehovet är en väsentlig och svår bedömningsfråga.

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag
Per bokslutsdagen hade bolaget skattemässiga underskotts-
avdrag av näringsverksamhet som beräknas uppgå till 154 mkr. 
Dessa underskottsavdrag har inte åsatts något värde i balans-
räkningen då bolaget historiskt sett inte tidigare redovisat något 
skattemässigt överskott.

NOT 2  |  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

Statligt stöd för korttidspermitteringar -14 793 -14 793

Övriga intäkter 406 13 406 13

SUMMA 392 806 392 806

NOT 3  |  LEASINGAVTAL OCH HYROR

Årets leasingavgifter avseende leasingavtal och hyror uppgår till 684 tkr (715). Bolaget har inga pågående betyande leasingavtal. 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Koncernen/moderbolaget

(tkr) 2021 2020

Leasingavgifter inom ett år 0 584

Leasingavgifter senare än ett år men inom fem år 0 201

Leasingavgifter senare än fem år 0 0

SUMMA FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER OCH HYROR 0 785
 
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 2021 2020

Kvinnor 7 6

Män 5 6

SUMMA MEDELTAL ANSTÄLLDA 12 12

Koncernen/moderbolaget

Löner och andra ersättningar (tkr) 2021 2020

VD 526 726

Ledningsgrupp 567 536

Övriga anställda 5 428 4 191

Styrelsearvoden (se nedan) 360 343

Övriga ersättningar till styrelsen (se nedan) 0 0

SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 6 881 5 796

Koncernen/moderbolaget

Sociala kostnader (tkr) 2021 2020

Pensionskostnader VD 248 88

Pensionskostnader ledningsgrupp 47 52

Pensionskostnader övriga anställda 221 165

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 908 1 616

SUMMA SOCIALA KOSTNADER 2 424 1 921

SUMMA LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 9 305 7 717

Fredrika Gullfot var VD fram till och med 17 september 2021.

Christoffer Tell tillträdde som CFO på konsultbasis den 1 mars 2021. Under perioden 17 september till 31 december var Christoffer Tell även tillförordnad VD.
Ett av Christoffer Tell helägt bolag har erhållit 900 tkr i arvode för CFO-uppdraget och 151 tkr i arvode för uppdraget som tillförordnad VD, totalt 1 051 tkr

Gunnar Modalen tillträdde som CFO på konsultbasis den 10 december 2019 och uppdraget avslutades den 31 augusti 2020. Bolaget har under 2020 
erlagt 888 tkr till ekonomitjänsteföretaget Meritmind AB 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 upp-
fyllelse av bolagets operativa mål. För 2020 och 2021 har det inte utgått någon bonus. Övriga personalkostnader utgörs av framför allt gruppförsäkrings-
premier, privat sjukvårdsförsäkring som tecknas för samtliga anställda, traktamenten, och reseersättningar och friskvårdsbidrag.

Ersättningar till styrelsen (tkr) 2021 2020

Styrelse-
arvode

Övriga 
ersätt-
ningar Summa

Styrelse-
arvode

Övriga 
ersätt-
ningar Summa

Steven Schapera, ordförande fr.o.m. 2021-05-07 93 0 93 0 0 0

Robert Quandt, ledamot fr.o.m. 2021-05-07 47 0 47 0 0 0

Frank Puccio, ledamot fr.o.m. 2021-05-07 47 0 47 0 0 0

Peter Nählstedt, ledamot fr.o.m. 2021-05-07 t.o.m. 2021-06-16 8 0 8 0 0 0

Magnus Högström, ledamot fr.o.m. 2019-12-19 70 0 70 70 0 70

Johan Jörgensen, ordförande fr.o.m. 2019-11-21 47 0 47 133 0 133

Anders Frostensson, ledamot fr.o.m. 2019-05-08 25 0 25 70 0 70

Nils Andersson, ledamot t.o.m. 2021-05-07 25 0 25 70 0 70

SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 360 0 360 343 0 343

Vid årsstämman den 7 maj 2021 beslutades att styrelsearvoden för ordinarie ledamöter ska uppgå till 70 tkr/år (70) och arvode för styrelsens ordförande ska 
uppgå till 140 tkr/år (140). 
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NOT 5  |  BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 4 663 4 539 4 663 4 539

Inköp 253 124 253 124

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 4 916 4 663 4 916 4 663

Ingående avskrivningar -2 163 -2 163 -2 163 -2 163

Årets nedskrivningar -2 663 0 -2 663 0

Årets avskrivningar -90 0 -90 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 4 916 2 163 4 916 2 163

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 0 2 500 0 2 500

Balanserade utgifter där avskrivningar ej har påbörjats avser projekt där intäkterna ligger längre fram i tiden. Projekten avser utveckling av egen  
DHA-produktion, ansökan om godkännande enligt EU-förordningen om nya livsmedel, och utveckling av nya ingredienser för avancerad hudvård.

NOT 6  |  PATENT OCH VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 328 328 328 328

Inköp 0 0 0 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 328 328 328 328

Ingående avskrivningar -328 -187 -328 -187

Årets avskrivningar 0 -141 0 -141

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 328 328 328 328

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 0 0 0 0

NOT 7  |  BYGGNADER OCH MARK

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

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 -3 255 -2 565 -3 255 -2 565

Årets avskrivningar -690 -690 -690 -690

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 3 946 3 255 3 946 3 255

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 12 424 13 114 12 424 13 114
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NOT 8  |  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 23 473 23 311 23 436 23 274

Inköp 0 162 162

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 23 473 23 473 23 436 23 436

Ingående avskrivningar -10 183 -7 982 -10 165 -7 983

Valutakursdifferens 2 -4 0 0

Årets nedskrivningar -130 0 -130 0

Årets avskrivningar -2 230 -2 198 -2 215 -2 182

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 12 541 10 183 12 510 10 165

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 10 932 13 290 10 926 13 271

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) 2021 2020 2021 2020

Förutbetald leasingavgift 0 30 0 30

Förutbetald lokalhyra 0 136 0 136

Förutbetalda löner 158 0 158 0

Förutbetald kostnad leverantörer 580 1 827 543 1 722

SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER 738 1 993 701 1 888

NOT 11  |  AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Simris Alg AB uppgår till 6 823 800,55 kronor och är fördelat på 78 547 046 aktier, varav 78 297 046 B-aktier och 
250 000 A-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,0869 kronor.

NOT 12  |  LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

Förfaller inom 2 till 5 år 538 1 279 538 1 279

Förfaller senare än 5 år 1 270 1 366 1 270 1 366

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 808 2 645 1 808 2 645
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NOT 13  |  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2021 2020 2021 2020

Upplupna löner 403 0 403 0

Upplupna semesterlöner 524 1 142 524 1 142

Upplupna sociala avgifter 210 433 210 433

Övriga upplupna kostnader 906 746 879 725

SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2 043 2 321 2 016 2 300

NOT 14  |  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

• Bolaget erhåller ytterligare två betydande order på mikroalgbiomassa till ett värde om cirka 3,0 mkr.

• Omvandling av A-aktier till B-aktier.

• Bolaget drar tillbaka EFSA-ansökan för sin Omega-3-olja.

• Styrelsen för Simris Alg AB beslutar att genomföra en företrädesemission om ca 25,1 mkr, föreslår att en extrastämma  
beslutar om riktad kvittningsemission samt utgivande av teckningsoptioner. 

• Extra bolagsstämma den 8 april besluta om företrädesemission av 78 547 046 B-aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst ca 6 823 801 SEK. Vid full teckning tillförs bolaget ca 25,1 
MSEK före emissionskostnader. Bolagsstämman beslutade även om en riktad kvittningsemission av högst 19 276 182 aktier av 
serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst ca 1 674 625 SEK. Bolagsstämman beslutade även om två riktade 
emissioner av högst 1750 000 teckningsoptioner av serie 2022/1 och1750 000 teckningsoptioner av serie 2022/2. Beslutet 
innebär en möjlig ökning av aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, med högst ca 152 032 SEK för respektive serie. Rätt att teckna 
tecknings optionerna har tillträdande VD, Julian Read.

• Julian Read utses till ny VD och tillträder 16 maj 2022.

NOT 15  |  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE OCH KONCERNBOLAG 
Under 2021 och 2020 har det inte förekommit några transaktioner med närstående som avviker från marknadsmässiga villkor. 
Styrelseordförande Steven Schapera och styrelseledamöterna Robert Quandt och Frank Puccio har deltagit i bolagets brygglån
med 1 mkr vardera. Brygglånet omfattar totalt 7 mkr och 3,5 mkr har nyttjats per 31 december. Lånet har en set-up fee på  
5 procent och räntan är 1 procent per månad.
  Utöver normalt styrelsearbete har under året styrelseledamöter utfört konsulttjänster åt bolaget, varav Steven Schapera 556 tkr, 
Robert Quandt 39 tkr, Frank Puccio 45 tkr och Magnus Högström 52 tkr.

Moderbolaget

Sammanställning över transaktioner med koncernbolag, (tkr) 2021 2020

Försäljning av varor och tjänster 1 158 1 888

Fordran, inkl upplupen ränta 0 9 724

Upplupna och kapitaliserade räntor 554 381

NOT 16  |  STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar, (tkr) 2021 2020 2021 2020

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



Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 april 2022
Ernst & Young AB 

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor

Steven Schapera
Ordförande

Robert Quandt
Styrelseledamot

Frank Puccio
Styrelseledamot

Magnus Högström
Styrelseledamot, VD

Hammenhög den 20 april 2022

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.
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NOT 17  |  FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Belopp i kr

Överkursfond 53 869 707

Balanserat resultat -4 207 048

Årets resultat -39 063 781

Summa 10 598 878

Disponeras så att: i ny räkning överföres 10 598 878

SUMMA 10 598 878



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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Simris Alg AB (publ) för räkenskapsåret 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8-26 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 2021 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens 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 Auditing 
(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.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen återfinns 
på sidorna 1–7 samt 29–32 men innefattar inte årsredovisningen, 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen 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 
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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 felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

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 misstag, 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen 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 felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, 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 koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 



förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. 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 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna 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 en-
samt 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 
direktörens förvaltning för Simris Alg AB (publ) för räkenskaps-
året 2021 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 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.

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, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.
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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. 
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 för-
enligt 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 tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella 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 situation. 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 beträf-
fande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 20 april 2022 
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. 

Magnus Högström
Ledamot

Född 1973. Bosatt i Stockholm
Civilekonom. Bakgrund som analytiker och fondför-
valtare från bl.a. Adelphi Capital och SEB, och idag 
verksam som privat investerare. Inga övriga styrel-
seuppdrag. Magnus Högström bedöms oberoende i 
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets 
större aktieägare. Invald 2019. 
Innehav: 536 648 B-aktier, teckningsoptioner motsva-
rande 570 000 B-aktier.

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

Frank Puccio
Ledamot
Född 1956. Bosatt i New York. 

Legitimerad veterinär, utbildad biolog och farmako-
log med examen från Cornell. Frank är veterinären 
som startade ett djursjukhus och sedan var med och 
växte verksamheten inom Companion Animal Prac-
tices North America (capna) till över 80 djursjukhus. 
Idag är Frank rådgivare till HW&B Enterprises som 
arbetar med AloeVera-baserade produkter inom 
näring, dermatologi och anti-inflammatoriska 
tillämpningar. Frank Puccio bedöms oberoende i för-
hållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets 
större aktieägare. Invald 2021. 
Innehav: 340 000 teckningsoptioner

Robert Quandt
Ledamot

Född 1979. Bosatt i Berlin. 

Master i Industrial Engineering and Management från 
Berlins tekniska universitet. Idag är Robert styrelse-
ledamot i Crowd Media Holdings, samt agerar som 
investerare via eget bolag. Han har en bakgrund som 
CFO och COO i Invincible Brands, som utvecklar nya 
varumärken inom hälsa, skönhet och träning och som 
han var med om att driva upp samt sälja. Dessförinnan 
arbetade han som konsult på Booz & Company samt 
som strategiansvarig för Nord- och Sydamerika på 
Linde AG. Robert Quandt bedöms oberoende i förhål-
lande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större 
aktieägare. Invald 2021. 
Innehav: 340 000 teckningsoptioner

VÅR STYRELSE

Steven Schapera
Ordförande

Född 1960. Bosatt i London. 

Steven har över 30 års erfarenhet från att starta och 
bygga företag inom olika branscher. Som medgrund-
are av BECCA Cosmetics 2001 anses han vara en av 
de globalt ledande experterna i kosmetikabranschen. 
BECCA Cosmetics såldes till Estée Lauder 2016, och 
Steven kvarstår som styrelseordförande i ursprungliga 
investmentbolaget BECCA Holdings. Han är även 
styrelseordförande i Crowd Media Holdings och ledamot 
i ett flertal styrelser inom området hälsa/skönhet/well-
ness. Steven Schapera bedöms oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen, och inte oberoende till 
bolagets större aktieägare. Invald 2021. 
Innehav: 2 600 000 B-aktier, 640 000 teckningsoptioner.
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Ledningsgruppen består av tf VD Magnus Högström, CFO Christoffer Tell och Produktionschef Hannes Hall.

Hannes Hall
Produktionschef

Född 1984. 

Msc Biologi från Lunds Universitet. Erfarenhet från 
olika branscher och arbetsledning. 
Innehav: 800 aktier, 200 000 teckningsoptioner

Christoffer Tell
CFO

Född 1987. 

Civilekonom från Kristianstad Högskola. Över 10 års er-
farenhet i ledande ställning från noterade och onotera-
de bolag i olika branscher. Christoffer har en bakgrund 
som CFO för Global Gaming, CFO för Examec Group 
och arbete som fristående konsult och revisor. 
Innehav: 430 000 teckningsoptioner

Magnus Högström
tf VD
Se under styrelse.

VÅR LEDNING
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INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls den 25 maj 2022 klockan 11.00 på algfar-
men, Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Information om 
poströstning, som även kan ske digitalt, finns på www.simrisalg.
se/investerare. Kallelse och dagordning annonseras i enlighet 
med bolagsordningen senast fyra veckor innan daturmet för 
årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på www.simri-
salg.se. Att kallelse skett annonseras även 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. Aktie ägare som 
vill delta måste skicka anmälan till bolaget. Anmälan görs enk-
last genom e-post till ir@simris.com. Ange fullständigt namn, 
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, tele-
fonnummer samt eventuella biträden. Det går också bra att 
skicka anmälan med samma uppgifter till Simris Alg AB, Her-
restadsvägen 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.

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 2022: 25 maj 2022
Delårsrapport januari–juni 2022: 17 augusti 2022
Delårsrapport januari–september 2022: 9 november 2022  
Bokslutskommuniké 2020: 15 februari 2023

IRKONTAKT:
Steven Schapera
Tel: +44 791 771 553
Email: steven@simris.com

LÄS MER OM OSS PÅ:

FÖLJ OSS PÅ:

www.simrisalg.se
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