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PRESSMEDDELANDE 

Svagare tillväxt i USA 
 

Under tredje kvartalet har utvecklingen i region Americas, som står för cirka 70 % av nettoomsättningen i 

Probi, varit sämre än förväntan. Sedan tidigare har Probi informerat om att ordermönstret hos ett fåtal större 

kunder har förändrats vilket bidragit till en lägre tillväxt under 2022. Dessa uteblivna ordrar tillsammans med 

en ökad försiktighet på den amerikanska marknaden, är de huvudsakliga förklaringarna till den negativa 

utvecklingen i regionen. 

 

Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Probis nettoomsättning i tredje kvartalet uppgå till 145 

MSEK, motsvarande en minskning om 9 % (justerat för valutaeffekter -22 %) jämfört med motsvarande 

period föregående år. EBITDA-marginalen i tredje kvartalet beräknas ligga på 25 %, vilket är strax under 

årets första sex månader. 

 

Probis rapport för det tredje kvartalet 2022 publiceras fredagen den 21 oktober klockan 08:00. I samband 

med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 10:00 

där VD Tom Rönnlund och CFO Henrik Lundkvist presenterar och kommenterar rapporten. Presentationen 

och presentationsmaterialet kan nås via www.probi.com eller https://tv.streamfabriken.com/probi-q3-2022 

 

 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 10 oktober 2022 kl. 16.15 CET. 

 

För mer information, kontakta: 

Tom Rönnlund, VD, Probi, Tel + 46 46 286 89 40, e-post: trd@probi.com  
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com 
 

 

Om Probi 
Probi® är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott 
och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen 
och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan 
bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och 
innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 658 MSEK under 2021. Probis aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 800 aktieägare den 31 december 2021. 
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