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varumärken i 7 olika 
kategorier.

Våra bästsäljande varumärken 
Nettoförsäljning proforma (MSEK)

Miljö
Vår insats för att minska miljöpåverkan 
från vår verksamhet spänner över hela 
Karos organisation; här finns också 
gräsrotsinitiativ från våra varumärken.  
Vi vill fokusera på det som betyder mest 
och där våra insatser kommer att få 
störst effekt.

Vi fokuserar på att:
– minska utsläpp av växthusgaser
– optimera förpackningar
–  minimera miljöpåverkan från  

transporter. 

Socialt
Vår högsta prioritet är att säkerställa 
våra medarbetares välmående och ge 
tillbaka till samhället där vi driver vår 
verksamhet. Inom vårt företag tycker  
vi att det är viktigt att skapa en kultur  
av psykologisk trygghet och att ge alla 
lika möjligheter.

Vi fokuserar på att:
–  säkerställa välmående och enga-

gerade medarbetare
–  skapa en mångkulturell och inklude-

rande arbetsplats 
– ge tillbaka till samhället.

Styrning
Att uppfylla de högsta kraven när det 
gäller etik och insyn är en viktig del av 
hur vi bedriver vår verksamhet. Vi gör allt 
vi kan för att föregå med gott exempel 
för oss själva, våra samarbetspartners 
och branschen som helhet.

Vi fokuserar på att:
– möta internationella standarder 
– styra och utvärdera leverantörer 
–  garantera konsumenters säkerhet och 

kvalitativa produkter.

Vi förespråkar mång
fald och vår organisa
tion representerar

olika ursprung.

Vi mäter regelbundet
våra medarbetares 
engagemang och har 
ett employee Net Pro
moter Score (eNPS)1 på

62

38

1)  Bain & Co, källan  
till eNPS, bedömer över  
50 som utmärkt

Accelerera resan till att bli Europas ledande 
konsumenthälsovårdsföretag.

Under det senaste året har vi gjort stora 
framsteg när det gäller att leverera enligt 
vår strategi. Vi har utökat och stärkt vår 
varumärkesportfölj; vi har ytterligare
expanderat vår geografiska närvaro i 
Europa; och vi har höjt vår kommersiella 
kompetens – särskilt inom digital mark-
nadsföring och e-handel. 

Genom våra viktiga förvärv av före-
tag och varumärken, har vår verk  sam het  
vuxit. Nya kollegor har blivit en del av 
Karo-familjen och våra pro  dukt  kate   go-
rier har förstärkts av marknadsledande 

varu märken inom konsumenthälsa, 
varav många kvalificerat sig in på vår 
bästsäljande topplista.

Vi kommer att fortsätta fokusera 
på att driva organisk tillväxt och vässa 
vårt kommersiella genomförande på 
alla våra marknader. Med riktade inve-
steringar och talangfulla medarbetare 
som samarbetar i tvärfunktionella team, 
är vi övertygade om att vi kan leverera 
tillväxt och betydande värdeutveckling 
under kommande år.

En överblick

90 80+
olika  
marknader.

Produkter säljs på fler än En bred portfölj med Nettoomsättning på

3,0
miljarder  
SEK. 

Cirka 

medarbetare i fler  
än 10  länder. Huvud
kontor i Stockholm,  
Sverige.

Vi är en jämställd 
 arbetsgivare med

kvinnor i koncern
ledningen. 50% av 
samtliga chefer  
representeras av 
 kvinnor.

330

40%
Vårt hållbarhetsarbete
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Intimhälsa

Mage-tarmhälsa

Fotvård

Smärta och förkylning

Wellness

Hudvård

Specialistprodukter

Våra sju kategorier

Med vår breda varumärkesportfölj erbjuder vi produkter inom  
sju kategorier inom vardagshälsa.

Selexid

Paracet

Burinex Centyl Kaleorid Lithionit

Ibux Mollipect

Pevaryl

Scheriproct

För fullständig produktinformation besök  
karopharma.se/produkter/
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Total försäljning per produktområde

Rx
35%

Rx
32%

OTC
65%

OTC
65%

Hospital  
Supply 
3%

2 961
MSEK

2021

Maidenhead/London 

Vårt centrum för kommer siell 
spetskompetens ligger  
i Storbritannien, strax  utanför 
London. Här finner du ett 
energiskt och kreativt team 
som skapar och driver våra 
 strategier för digital mark-
nadsföring och e-handel.

2 883
MSEK

2020

Rotterdam 

Hubben för vår euro peiska 
verksamhet ligger på 
25:e  våningen i hjärtat av 
 Rotterdam, med en fantastisk 
vy över staden. Här styr ett 
 särskilt team med kommer-
siella experter upp vår 
 fram tida expansion i Europa.

Stockholm 

Karos huvudkontor ligger i 
centrala Stockholm. Här finns 
många av våra supportfunk-
tioner. Vårt huvud kontor är 
utformat för att reflektera vår 
gemensamma kultur och är 
en utmärkt plats för oss att 
träffa  kollegor och kunder för  
såväl arbete som sociala 
 tillställningar.

Gent  

Vårt expertcentrum för 
 produktinnovation  
och -utveckling ligger i våra 
nyrenoverade lokaler i den 
belgiska staden Gent. I labo-
ratoriet för  pilotproduktion 
och trend analys testar vi nya 
idéer och  förvandlar de bästa 
av dem till nya lösningar.

Fyra stora  
europeiska  
hubbar
Alla våra team och verksamheter delar 
samma dynamiska, entreprenöriella 
kultur, vilken definieras av kommersiell 
insikt och förmågan att agera snabbt 
och handlingskraftigt.

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 2 961,4 2 882,9 1 901,2 1 615,1 657,6

Kostnad sålda varor -1 255,0 -1 287,5 -917,2 –676,3 –315,7

Rörelsens kostnader -1 500,4 -1 365,0 -811,9 -524,4 –262,0

EBITDA 771,8 725,0 491,9 632,2 141,6

Resultat per aktie (SEK) -0,08 0,37 0,05 4,63 0,17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 532,6 329,2 106,8 318,0 33,5

Likvida medel och andra kortfristiga placeringar 260,7 570,4 248,8 398,6 838,6

Nyckeltal 
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med vår onlinekompetens för att göra dem till 
‘omnikanal-varumärken’; och

–  kontinuerligt förbättra våra affärsprocesser för 
att bli mer effektiva och växa.

Leverera datadrivna framsteg när det  
gäller hållbarhet 
Påtagliga och datadrivna mål är nyckeln när det gäl-
ler att värdera våra insatser på hållbarhetsområdet; 
detsamma gäller kommunikationen om framsteg.  

Vi har redan minskat vårt klimatavtryck genom 
att avlägsna plast från sekundärförpackningar och 
genom att köpa certifikat för att kompensera för 
våra direkta koldioxidutsläpp i scope 1 och 2. Men vi 
har långt kvar innan vi förstår miljöavtrycket från 
hela vår värdekedja, från råmaterial och produktion 
till logistik, vilket vi kommer att jobba på att defi-
niera tydligare.

I våra hållbarhetsinsatser ingår också att 
främja en inkluderande arbetsplats och att ha en 
mång kulturell arbetskraft. För tillfället finns 38 olika 
nationella ursprung representerade i Karo-familjen 
och 50% av våra ledare identifierar sig som  kvinnor. 
Under 2021 tog vi även plats på den svenska 
Allbrightrapportens ‘gröna lista’ för vår insats att 
säkerställa lika möjligheter oavsett kön.

Främja stark sammanhållning och engagemang
Som ett resultat av vår expansion har vi nu ett stort 
antal medarbetare som endast varit hos oss i ett år 
eller mindre. Det är viktigt att de som är nya känner 
sig välkomna och får upp farten snabbt. För att 
säkerställa detta, följer vi upp vår prestation när det 
gäller att framgångsrikt onboarda nya medarbetare. 
Under 2021 fick vi ett genomsnittligt betyg på 4,4 av 5 
för ‘allmän onboardingupplevelse’, baserat på 51 svar.

När våra medarbetare väl är onboardade och 
integrerade, är det viktigt att de fortsätter att känna 
sig engagerade och som en del av gemenskapen.  
Vi är stolta över att ha ökat vårt eNPS till 62, vilket 
enligt grundarna av eNPS konceptet, Bain & Co, 
 anses som utmärkt, samtidigt som våra under sök-
ningar visar på ett starkt engagemang i vår strategi 
och vårt syfte.

I dessa tider av ökande distansarbete håller vi 
också ett öga på våra medarbetares sammanhåll-
ning med sina kollegor och stimulerar nätverkande 
mellan anställda och olika arbetslag. På så vis 
behåller vi samma energi och entreprenörsanda 
som en start-up, samtidigt som vi fortsätter att 
driva våra satsningar för att leverera smarta val för 
vardags hälsa till konsumenter över hela Europa.

Under 2021 har vi gjort framsteg operativt och 
 kommersiellt, och fortsätter nu vår resa mot att bli 
ett ledande europeiskt hälsovårdsföretag.

Till höjdpunkterna hör att vi har vuxit snabbare 
organiskt än jämförbara marknader och segment, 
och att vi trots störningar på grund av COVID-19 
klarar av att hålla våra produkter tillgängliga och
relationerna med våra leverantörer starka med en 
servicenivå på närmare 98%.

Vi har klargjort våra ambitioner att växa 
 organiskt genom att stärka vår kompetens inom 
e-handel och digital marknadsföring i och med 
 förvärvet av Sylphar med ‘digital first’-varumärken 
som Nutravita och Alpha Foods. Vi har också 
 lanserat våra första Amazon-brandbutiker i Tysk-
land, Italien och Storbritannien. Andra förvärv 
inkluderar de nordiska varumärkena Decubal och 
Flux från Teva, och det ledande brittiska hudvårds-
varumärket E45 från Reckitt.

Vi har välkomnat erfarna personer till vår 
ledning och styrelse, som kommer att hjälpa till att 
leda vår internationella expansion och utveckling 
som expert inom konsumenthälsovård.

 Internt har vi i stort sett byggt färdigt vår skal-
bara affärsplattform, som digitaliserar viktiga affärs-
processer för att göra dem effektiva, pålitliga och 
repeterbara. Och sist men definitivt inte minst, så har 
vi initierat en grundlig analys av vad som har störst 
betydelse för vår miljömässiga och sociala påverkan.

Definiera tydliga prioriteringar för verksamheten
Vårt syfte, ‘Smart choices for everyday healthcare’, 
genom syrar vår inställning till konsumenter, varu-
märken och marknader. Men det påverkar också 
sättet vi jobbar på inom Karo.

Våra prioriteringar för 2022 är att:
–  investera för tillväxt inom e-handel genom att  

dra nytta av förvärvet av Sylphar; 
–  öka investeringarna i digital marknadsföring och 

annonsering; 
–  påskynda våra framsteg när det gäller hållbarhet;
–  stötta våra prioriterade tillväxtvarumärken genom 

att kombinera vår expertis inom butiksförsäljning 

“Vi har klargjort våra ambi-
tioner att växa organiskt 
genom att stärka vår 
 kompetens inom e-handel 
och digital marknadsföring  
i och med förvärvet av 
 Sylphar och dess ‘digital 
first’-varumärken.” 
 
–  Christoffer Lorenzen, CEO, Karo Pharma

Christoffer Lorenzen,  
CEO, Karo Pharma

Vi tar nästa steg  
mot att bli en   
europeisk ledare inom 
vardagshälsa

VD har ordet
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De senaste två åren har konsumenthälsovården 
präglats av oförutsägbarhet och de mest omvälvande 
förändringarna som jag har upplevt under mina 35 
år i branschen. Men detta passar snabbfotade orga-
nisationer som kvickt kan anpassa sig, oavsett om 
det gäller att klara av en volatil efterfrågan på varor 
eller att hantera föränderliga behov och vanor hos 
konsumenterna.

Karo är den typen av företag, vilket är en av 
 anledningarna till att jag gläder mig över att vara 
dess nya styrelseordförande. Men det finns flera 
andra anledningar också.

Definiera ett tydligt strategiskt fokus 
På Karo vet vi vad vi vill uppnå och hur vi genom att 
använda rätt verktyg, medarbetare och kompetens 
kan ta oss dit. Vi har definierat våra prioriterade 
marknader och kategorier, samt nyckelvarumärken 
i dessa, och har ett tydligt fokus på var vi kan göra 
störst skillnad. 

Karo har väl utvecklade system och processer 
som möjliggör snabbt beslutsfattande baserat på 

solida data och insikter. Karo introducerar nu också 
en datadriven hållbarhetsstrategi, vilket är avgörande 
för att våra hållbarhetsinsatser ska bli transparenta 
och effektiva.

Välja rätt förvärv – och få ut så mycket som 
 möjligt av dem 
Karo siktar inte bara på att förvärva varumärken.  
Vi drar nytta av dem för att sänka våra kostnader 
och öka vårt värde – till exempel har vi minskat 
 tillverkningskostnaden för intim- och fotvårdsvaru-
märket Pevaryl med 20%. Vi integrerar också 
 kunnande från förvärven. Bland våra senaste förvärv 
ger framför allt Sylphar oss en spännande  möjlighet 
att snabbt öka vår digitala kompetens. Och E45 
kommer att bli vårt största enskilda hudvårdsmärke, 
vilket ger oss viktig räckvidd i Storbritannien.

Främja och attrahera fantastiska medarbetare 
Karo har en stark kultur och laganda. Vi har nu 
anställt nya medarbetare i ledarskapspositioner för 
att stärka oss inom områden som är viktiga för vår 

Lägga grunden 
till framgång –  Patrick Smallcombe, Styrelseordförande,  

Karo Pharma

“Karo har en stark kultur 
och laganda. Vi har nu 
anställt nya medarbetare 
i ledarskapspositioner för 
att stärka oss inom områ-
den som är viktiga för vår 
tillväxt, till exempel  
digitalt, marknadsföring 
och e-handel.”

Ordföranden har ordet

Patrick Smallcombe, 
Styrelseordförande,  

Karo Pharma

tillväxt, till exempel digitalt, marknadsföring och  
e-handel. Våra nya kollegor har erfarenhet från 
 stora internationella företag, så de vet vad som 
krävs för att lyckas på europeiska och internationella 
marknader, vilket kommer att hjälpa oss ytterligare 
med att expandera utanför Norden. Och precis som 
jag, ser de enorm potential i ett starkt  investerat 
företag som kan styra sitt eget öde.

Med den här plattformen på plats vill vi nu ta 
vara på våra möjligheter genom att fördjupa vår 
kompetens för att differentiera våra varumärken  
och accelerera vår tillväxt. Det innebär att vara 
drivande inom: 
–  digital marknadsföring och data – genom att 

vara nära våra konsumenter i rätt kanaler, med 
rätt budskap;

–  e-handel – genom att använda data för att öka 
vår synlighet och nå våra konsumenter direkt  
eller genom tredje part; och

–  bygga ännu starkare relationer med våra 
 apo teks partners – genom att stötta dem i butik  
och online.

Det som gör ett företag hållbart är dess kompetenser 
och hur det väljer att integrera dem. Jag ser fram 
emot hur vi ska ta oss an detta under de kommande 
åren.

Patrick Smallcombe  
Styrelseordförande, Karo Pharma
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Viktiga 
händelser 
2021

“Under 2021 har vi välkomnat erfarna personer till vår led-
ning och styrelse, som kommer att ge värdefull vägledning 
i vår internationella  expansion och på vår resa för att bli 
experter inom konsumenthälsovård.”
 

–  Christoffer Lorenzen, CEO, Karo Pharma

Anna Hale går in som CMO  

Utnämningen av Anna speglar Karos 
 tillväxtambitioner, drivna av en strategi för 

geografisk expansion och utveckling
av sin varumärkesportfölj inom vardags-

hälsovård samt ambitionen att stärka och 
utveckla Karos marknadsorganisation.

Förvärv av Sylphar  

Karo förvärvar Sylphar för EUR 290m. Sylphar, en 
Belgienbaserad snabbväxande ‘digital

first -̓plattform, bidrar med starka varumärken
samt värdefull expertis inom e-handel och  

digital transformation till Karo.  
Robin List, VD och grundare av Sylphar, blir 

 medlem i koncernledningen.

Ny Styrelseordförande

Patrick Smallcombe väljs till 
 Styrelseordförande. Med sin  vidsträckta 

 karriär inom området  konsumenthälsovård 
tillför Patrick värdefull  kunskap och 

 erfarenhet till Karo

Karo avser förvärva E45® från Reckitt 
 

Karo ingår ett säljoptionsavtal att förvärva det 
ledande hudvårdsmärket E45® från

Reckitt för 200 miljoner GBP.

Nasdaq First North
 

Styrelsen för Karo meddelar sina planer på att 
 låta bolagets aktier noteras på Nasdaq First 

North Growth Market under första halvåret 2022.

Karo avyttrar varumärkes portfölj 
till Evolan  

För att ytterligare effektivisera och 
optimera vår kommersiella portfölj 

avyttras en portfölj innehållande 
12 varumärken till Evolan  

Förvärv av OTC varumärkesportfölj 
från Teva

Karo förvärvar en europeisk OTC port-
följ innehållande Flux®, Decubal®, 
Lactocare®, Apobase®,  Dailycare® 
och Fludent® från Teva för EUR 84m.

Matt Roberts utses till ny CCO  

Med stark och relevant erfarenhet från 
ledande, internationella consumer 

 healthcare företag, utser Karo Matt till ny 
CCO. Tillskottet stärker Karos kommersiella 

kapacitet allteftersom Karo expanderar 
och växer i storlek och omfattning.

Ledningens genomgång Ledningens genomgång



Patrick Smallcombe, 
Styrelseordförande

Patrick blev vår ordfö-
rande i april 2021. Sedan 
han började sin karriär 
som forskare har han 
haft befattningar inom 
FoU, Regulatory Affairs, 
Marketing and Manage-
ment, samtliga inom 
healthcare. Han är ock-
så gruppordförande 
för Johnson & Johnson 
EMEA. För Patrick handlar 
framgång om att vara 
öppen för förändring och 
övertygelsen att alla har 
förmågan att vara ena-
stående. Och han tror att 
det här är en lysande tid 
för hälso- och sjukvården, 
med digital teknik som 
ger möjlighet att skapa 
individanpassad vård och 
livsomvälvande innova-
tioner som kan förändra 
hela mänsklighetens 
 hälsa till det bättre. 

“Jag inspireras av den 
inverkan vår bransch har 
på människors vardags-
liv. Det är mitt ansvar att 
skapa rätt förutsättning-
ar för att detta ska kunna 
ske, genom att hjälpa 
människor växa och hjäl-
pa högpresterande team 
nå framgång.”

Mark Keatley,  
Styrelseledamot

I 20 år har Mark haft 
ledar skapsroller i olika 
läkemedels- och konsu-
menthälsovårdsföretag, 
där han bidragit till att 
uppnå tvåsiffriga försälj-
ningsökningar och ta fram 
innovativa konsument-
produkter på rekordtid. 
Han har jobbat med EQT 
och andra investerare för 
att hjälpa företag växa 
genom att ta in rätt per-
soner för att leda deras 
expansion och rätt pro-
dukter för att bredda 
 deras portföljer. Han anslöt 
sig till vår styrelse 2021 
och sitter även i styrelserna 
för två andra europeiska 
 läkemedelsföretag.

“Kombinationen av pro-
dukter i världsklass, en 
stark ledningsgrupp med 
värdefull erfarenhet inom 
sälj och marknadsföring, 
samt ett gediget finan-
siellt och organisatoriskt 
upplägg innebär att vi har 
en spännande tid fram-
för oss.” 

VÅRT MÅL är att bli ett ledande konsu-
menthälsovårdsföretag i Europa. Under 
de senaste två åren har vi expanderat på 
marknader bortom vår nordiska bas och 
gjort viktiga förvärv. Vi har också byggt 
något som vi kallar för vår skalbara platt-
form för affärsprocesser och teknik för 
att göra vår verksamhet effektiv.

Men för att nå vårt mål måste vi 
 accelerera vår organiska tillväxt. Och för 
att göra det måste vi bygga rätt kom-
mersiell kompetens.

Vi måste förstå våra konsumenter 
och deras behov och vara redo att möta 
dem. Vi måste vara närvarande med 
våra varumärken och produkter, oavsett 
var eller när konsumenter behöver oss. 
Och vi måste attrahera dem med rätt 
innehåll och kreativitet.

Känna våra konsumenter
Ju bättre vi förstår våra konsumenter – 
från att de börjar göra research om ett 
hälsoproblem och väger olika alternativ 
till att de bestämmer sig för vad de ska 
köpa – desto bättre kan vi svara med råd 
och relevanta produktlösningar.

Under 2020 investerade vi i ett större 
forskningsprojekt för att få en djupare 
förståelse för hur människor faktiskt 
resonerar kring sin vardagshälsa och vad 
de gör för att lösa sina hälsoproblem.
Med de här insikterna som grund, tittar 

vi nu både på hur de söker samt hur och 
var de köper.

Som Head of Digital Fredrik Thorsén 
förklarar:

“Under 2021, har vi investerat i att 
få en djupare förståelse för sök, bland 
annat söktrender och termer, eftersom 
detta är avgörande för att förstå hur 
konsumenter tänker, beter sig och väljer. 
Med detta som grund kan vi ytterligare 
förbättra vår användning av metoder 
som sökmotormarknadsföring och 
sökmotoroptimering för att se till att vi 
svarar på konsumenternas behov och att 
vårt innehåll hamnar överst, eller nästan 
överst, bland sökresultaten, även i kon-
kurrensutsatta marknadssegment.” 

“Vi investerar också i att öka våra 
kunskaper om konsumenterna mer all-
mänt,” tillägger Chief Marketing Officer, 
Anna Hale. “Det kan vara research om 
hur de rör sig såväl i fysiska butiker som 
online, eller workshops och diskussioner 
med konsumenter där vi direkt kan få 
 deras synpunkter på våra varumärken 
och hitta den mest fruktbara marken för 
nya produkter, lösningar eller kampanjer.”
I början av 2022 välkomnade vi en Insights 
& Analytics Director för att samordna 
den här kompetensen och ta till vara den 
för alla våra varumärken.

Vara där våra konsumenter är 
Apoteken är fortfarande vår huvudsak-
liga kontaktyta med konsumenterna och 
vår största inkomstkälla, då de står för 
ca 75-80% av försäljningen. Därför är det 
viktigt att vi har en genomtänkt plan för 
att upprätthålla och stärka våra relatio-
ner med dem.

Våra produkter måste vara tillgäng-
liga och synliga på apoteken och nyckeln 
till detta är att fortsätta vårda våra 
partnerskap och bidra till att attrahera 
konsumenter till såväl fysiska apotek 
som deras motsvarigheter online.

Samtidigt är det tydligt att konsu-
menterna flyttar online, där försäljningen 
växer mycket snabbare än offline. Vi 
posi tionerar oss själva för att dra fördel 
av detta genom att öka vår närvaro och 
synlighet i e-handelskanaler, så att online- 
och offline i slutändan stödjer varandra. 

Attrahera våra kunder 
Med hjälp av digital marknadsföring  
kan vi få kontakt med konsumenterna på 
det sätt som är mest relevant för dem. 
Det innebär att vi i första hand bör tänka 
på hur vi ska nå dem i digitala kanaler. 
För att konkurrera måste vi attrahera 
konsumenterna med skräddarsydda 
budskap. Framgång handlar om att hitta 
rätt balans mellan kanaler som ger oss 
data och direkt engagemang med kon-

sumenterna, och tredjepartsplattformar 
som Amazon, som ger våra varumärken 
synlighet och löfte om större försälj-
ningsvolymer.

Genom att förvärva Sylphar 2021 
har vi gett oss själva tillgång till beprö-
vad expertis i hur vi kan uppnå den här 
balansen på ett effektivt sätt, eftersom 
många av Sylphars varumärken har 
 skapats specifikt för att säljas online 
eller snabbt har etablerat en närvaro 
 online. Under 2022 kommer vi att 
 utnyttja den här erfarenheten maximalt 
för att hjälpa våra egna varumärken att 
frodas online.

För mer om hur vi utvecklar våra 
kommersiella och digitala förmågor för 
att säkerställa att vi alltid finns där för 
att hjälpa konsumenter att göra smarta 
val kring sin vardagshälsa, se artiklarna 
om digital transformation på sidan 20 
och 24.

Nya talanger ombord 
För att stärka vår kommersiella kompe-
tens har vi knutit nya förmågor till Karo, 
både från stora globala hälsovårdsföre-
tag och via våra förvärv. Tillsammans 
bidrar de med erfarenhet av vad som 
krävs för att lyckas på stora europeiska 
marknader där vi vill expandera. De tillför 
också kunskap inom specifika områden, 
som marknadsföring och e-handel.

Att vara ett ledande företag inom vilken bransch 
som helst innebär att ha spetskompetens. De 
senaste åren har vi fokuserat på operativ kom-
petens. Nu riktar vi uppmärksamheten mot de 
kommersiella färdigheter vi måste finslipa för att 
nå nästa nivå i vår tillväxthistoria.

Vi vässar vår 
förmåga att 
konkurrera
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Matt Roberts,
Chief Commercial 
 Officer

Matt kom till oss 2021 med 
20 års erfarenhet av konsu-
mentvaror från Procter & 
Gamble och Johnson & 
Johnson, där han större 
 delen av tiden har arbetat 
inom hälsa och skönhet. 
Tack vare att han har haft 
såväl globala som regio-
nala och lokala roller, har 
Matt gjort allt från att 
implementera planer för 
specifika marknader till att 
leda förändring och skaka 
om strategier på global nivå. 

“Möjligheten att bygga 
något unikt på Karo är det 
som verkligen lockar mig. 
Vi har chansen sätta vår 
prägel på konsumenthäl-
sovården, gentemot sedan 
länge etablerade, globala 
spelare.”

Anna Hale,  
Chief Marketing  Officer

Anna kom till Karo 2021 från 
GSK Consumer Healthcare. 
Under sina 15 år med GSK 
har hon arbetat över hela 
världen och har gedigen 
 erfarenhet av varumärkes-
omvandling, uppskalning 
och att säkerställa lång-
siktig framgång för såväl 
globala som lokala varu-
märken. Innan GSK tillbring-
ade Anna 8 år på Reckitt, 
där hon hade olika globala 
och lokala marknadsroller 
för ledande hygien- och 
hushållsvarumärken. Hon 
tar nu med sig all den 
 erfarenheten för att hjälpa 
våra varumärken att växa 
och nå sin fulla potential. 

“Det som verkligen är spän-
nande är tempot som finns 
i Karos DNA. Förmågan att 
fatta snabba beslut, agera 
snabbt och göra avtryck på 
marknaden är vår super-
kraft. Företag som är betyd-
ligt större än oss kan inte 
konkurrera med det.”

Vi behöver hjälpa konsumenterna att 
göra smarta val i den virtuella miljö som 
passar dem. Det innebär att vara synlig 
var de än väljer att söka och handla. 
Deras sökning kanske börjar online och 
slutar i en fysisk butik eller tvärtom.  
Oavsett vilket måste vi erbjuda en söm-
lös upplevelse och bemästra verktygen 
som krävs för att skapa den.

Det innebär att tänka och arbeta 
med ‘digital first’, det vill säga att vi först 
frågar oss hur innehåll och kampanjer 
kommer att fungera online. Det innebär 
också att vi anammar en omnikanalstra-
tegi med varumärken som befinner sig 
både i den digitala och fysiska sfären.

Under 2021 har vi stärkt vår digitala 
kompetens. Vårt förvärv av Sylphar ger 
oss tillgång till beprövad digital expertis 
tack vare framgångsrika varumärken 
som Nutravita, som uppstod på Amazon, 
och andra, som Remescar, som snabbt 
har byggt upp en digital profil.

ALLA FÖRETAG som vill växa idag 
måste kunna konkurrera online. Inom 
vår bransch är konsumenterna alltmer 
villiga att göra egen research och möta 
sina vardagliga hälsobehov online som 
ett komplement till eller, i många fall, 
 istället för personliga konsultationer 
med vårdpersonal.

Allteftersom konsumenterna blir säkrare 
på att göra smarta val för sin vardags-
hälsa online, är det vår uppgift att stötta 
dem och se till att våra varumärken och 
vår  information är lätta att hitta. Därför 
 hög prioriterar vi att bygga upp vår  
digitala expertis.

Driva den  
digitala trans
formationen 
framåt 
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“I den digitala 
 tidsåldern har vi alla  
blivit mer otåliga och 

har högre förväntning-
ar på våra digitala 

 interaktioner.”

Robin List,
CEO, Sylphar

Fredrik Thorsén,  
Head of Digital

Sedan han startade sin 
första digitala verksam-
het som 15-åring har 
Fredrik arbetat inom olika 
branscher i 26 år, senast 
som Global Head of Digi-
tal Marketing på Absolut 
Vodka. Där var han med 
och ledde mycket fram-
gångsrika, prisbelönta di-
gitala kampanjer. Fredrik 
kom till oss 2021. Nu vill 
han använda sin erfaren-
het och sitt öga för inn-
ovation, kreativitet och 
trender för att påskynda 
vår digitala transforma-
tion, med fokus på våra 
konsumenter.

“Att vara med och bygga 
ett företag som hjälper 
konsumenter i vardagen 
och som står vid ett vik-
tigt vägskäl i sin historia 
tycker jag känns riktigt 
spännande.” 

Robin List,
CEO, Sylphar

Robin ansluter sig till 
vår ledningsgrupp från 
Sylphar, som vi förvär-
vade 2021. Han är en 
entrepre nör som notera-
de ett tandvårdsföretag 
på Nasdaq innan han 
grundade Sylphar 2008. 
Han  bidrar med exper-
tis i hur man förvandlar 
verksam het i fysiska bu-
tiker till framgångs rika 
online företag. Robins 
ambition är att hjälpa 
oss att bli det ledande 
 digitala  företaget  inom 
 vardagshälsa i  Europa.

“Min filosofi har alltid  
 varit: om du inte gungar 
båten, gör du inga  
vågor.” 

Se den digitala potentialen 
Vi har redan sett möjligheterna med 
onlineförsäljning under 2021 genom helt 
digitala kampanjer inom intimhälsa, en 
kategori som lämpar sig väl för en digi-
tal kundresa.

I Norge bidrog en kombination av 
video på Facebook, Snapchat och 
Instagram, samt webbannonser, annat 
innehåll och PR till att vårt varumärke 
Asan intimtvätt kunde öka sin totala 
försäljning med 8%, på en marknad som 
minskade med 2%. 

Samtidigt använde sig vårt varu-
märke Multi-Gyn i Sverige av influencers 
för att bekämpa tabut kring bakteriell 
vaginos och samarbetade med återför-
säljare för att göra produkten mer synlig 
online, samt lättare att hitta och köpa. 
Genom att nå konsumenterna för att 
väcka medvetenhet om problemet och 
varumärket och sedan ge dem en bättre 
upplevelse, ökade Multi-Gyns onlineför-
säljning med 39%. 

Parallellt med detta har vi under 2021 
också lanserat varumärken hos tredje-
partsplattformar och onlineförsäljare, 
däribland Amazon, till exempel i Storbri-
tannien och Tyskland.

Förstå hur konsumenter söker 
För att bygga vidare på detta måste 
vi förstå vad konsumenter söker efter 
 online, oavsett om det är information  
om produkter eller frågor om symtom. 
“Det är mer än dubbelt så vanligt att  
folk börjar söka efter en produkt eller  
ett symtom på Google än att de för-
söker få fram samma information från 

en läkare,” förklarar Fredrik Thorsén, 
Head of Digital.

“Vi har gjort research på vad de letar 
efter. Det gör att vi på ett mer exakt 
sätt kan rikta in vår medieannonsering, 
bygga kampanjer med rätt partners och 
använda metoder som sponsrade länkar. 
Vi bevakar kontinuerligt hur söktrender 
ändras, vilket hjälper oss att anpassa 
oss till och svara på föränderliga konsu-
mentbeteenden, till exempel genom att 
skapa innehåll eller innovativa produkter 
allteftersom vi upptäcker nya behov.”

Lära oss vad som driver människor
Under 2022 kommer vi att fortsätta att 
lära oss och utvecklas för att förstå 
våra konsumenter bättre. Vi kommer att 
använda olika informationskällor, från 
att ‘lyssna’ på sociala medier och följa 
med på besök i butik, där forskare tittar 
på hur konsumenterna navigerar och 
fattar beslut i butiksmiljöer, till workshops 
där konsumenter delar med sig av sina 
 åsikter direkt.

När vi lägger ihop all den här infor-
mationen får vi en djupare insikt om kon-
sumenterna och vad de behöver och vill 
ha. Detta hjälper oss att fatta välgrun-
dade beslut, från att skapa rätt budskap 
för våra intimhälsovarumärken till att 
välja huruvida vi ska göra våra produkter 
tillgängliga genom onlineförsäljare som 
Amazon eller våra egna kanaler med 
försäljning direkt till konsument.

Kommunicera en och en
Genom att förstå oss på sök och fördjupa 
våra insikter kan vår marknadsföring bli 

mer exakt, eftersom den når konsumen-
terna när de behöver våra produkter, 
och på ett sätt som gör att det känns 
som om vi talar direkt till dem. Det här 
är extra viktigt för oss, eftersom konsu-
menter snarare vänder sig till många av 
våra varumärken för att lösa specifika 
problem än använder dem konstant. 

Anna Hale, vår Chief Marketing 
Officer förklarar: “Genom digitala och 
databaserade triggers kan vi göra vår 
kommunikation ännu mer relevant för 
konsumenterna. Vi kommer att utnyttja 
den här kraften till fullo för våra priorite-
rade varumärken under 2022, genom att 
skräddarsy våra kommunikationsplaner 
för innehåll och media.”

Skapa en smidig e-handelsupplevelse 
Vi vill nå konsumenterna på flera olika
sätt, bland annat via sociala medie- 

kanaler som SnapChat, TikTok och Insta-
gram, genom apotek och stormarknader 
samt genom tredjepartsplattformar som 
Amazon. Och en smidig e-handelsresa 
är avgörande för att vi ska kunna skörda 
frukterna av vårt arbete.

Som grundare och VD för Sylphar, 
förklarar Robin List: “I den digitala tids-
åldern har vi alla blivit mer otåliga och 
har högre förväntningar på våra digitala 
interaktioner. Vi vill ha en sömlös konsu-
mentresa, från det att vi interagerar  
med någon typ av innehåll till att vi köper 
produkten och får den levererad. Den 
här komprimerade upplevelsen, där du 
kan köpa en produkt från en bild eller 
video som du ser online, kommer att bli 
den nya normen. Därför vill vi möta det 
behovet genom att se till att möjligheten 
att köpa finns bara ett klick bort.”
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VÅRT FÖRVÄRV av Sylphar är glädjande 
av mer än en anledning. Det ger oss en 
portfölj av snabbväxande varumärken men 
också expertis inom ett kritiskt område 
för vår bransch: digital marknadsföring 
och e-handel. Vår apoteksverksamhet 
utgör den stora majoriteten av vår försälj-
ning, men inom healthcare -sektorn växer 
onlineförsäljningen mycket snabbare än 
sektorn totalt sett.

Därför är det viktigt att vi kompletterar 
vår kapacitet och närvaro i fysiska butiker 
som apotek, stormarknader och snabb-
köp med digital kompetens. Som Chief 
Marketing Officer Anna Hale förklarar: 
“Vi måste möta kunden genom att göra 
våra varumärken tillgängliga, oavsett 
när och var de behöver dem. Apotek och 
fysiska butiker är naturligtvis fortfarande 
viktiga, men vi vill också ge konsumen-
terna möjlighet att handla våra varu-
märken från Amazon, online apotek och 
andra e-handelskunder. Det är det vi 
menar med att ta våra varumärken från 
offline till omnikanal.”

Vi har redan nått framgång med helt 
digitala kampanjer för några av våra 
varumärken. Men med hjälp av Sylphars 

kunnande kommer vi att kunna accele-
rera vår tillväxt. De har banat vägen 
med framgångar för snabbväxande, 
marknads ledande varumärken som 
Nutravita och Alpha Foods. Remescar 
är ett annat bra exempel. På bara några 
år har Sylphar lyckats omvandla något 
som tidigare enbart såldes offline till 
ett  omnikanalvarumärke med en stark 
 digital närvaro och egen e-handel.

Remescar – ett transformerat 
 varumärke
Remescar är ett varumärke som speci-
aliserar sig på hudvård kring ögonen, 
med produkter för problem som rynkor, 
bristningar, mörka ringar och påsar under 
ögonen. Dess historia visar hur snabbt 
saker och ting kan förändras för varu-
märken vars profil liknar vissa av våra.

Så sent som 2018 var Remescar helt off-
line. Sommaren det året lanserades varu-
märket på Amazon och sedan dess har 
det nått förstaplatsen i skönhetskatego-
rin i Spanien, Italien och Tyskland. Men 
det finns fler skäl till onlineframgångarna 
och till att onlineomsättningen nu snabbt 
börjar närma sig offlineförsäljningen.

COVID-19 och en sjunkande offlineför-
säljning var det som sporrade till att 
starta direktförsäljning online. På bara 
två år tredubblades Remescars online-
omsättning, till en början med fokus på 
e-handel i Nederländerna och Italien, 
och så småningom genom att utöka till 
Spanien, Tyskland och Belgien.

Detta var resultatet av en kombination 
av sökmotoroptimering, content-mark-
nadsföring, automatiserade mejlkam-
panjer och insamling av en databas med 
140 000 konsumenter. Sylphar stärkte ock-
så kompetensen bakom Remescar genom 
att rekrytera ett erfaret digitalt team som 
även stöttar andra varumärken.

Under 2020 svarade fysiska butiker 
fortfarande för 70% av Remescars för-
säljning. Men idag har man en mycket 
jämnare balans med onlineförsäljningen, 
som nu står för 46% av totalen. Varumär-
ket har nu integrerat direktförsäljning 
hos Amazon, onlineapotek och offline-
butiker, samt egen e-handel i en enda 
marknadsstrategi.

Lära sig av framgång
Det här ger en försmak på vad som är 
möjligt för Karos varumärken. “För att 
upprepa Remescars framgång kommer 
vi att börja accelerera den digitala 
resan för vissa av Karos varumärken på 
utvalda marknader,” säger Anna. “Vi har 
identifierat vårt fotvårdsmärke Nailner 

Från gata  
till skärm 

Förvärvet av Sylphar ger oss en språngbräda  
för att utöka vår digitala kompetens. Ett av 
 bolagets hudvårdsvarumärken är ett bra  exempel 
på vilken dramatisk skillnad en  digital närvaro 
kan göra. Nu vill vi nyttja den kunskapen även  
för våra andra högkvalitativa varumärken så att 
de kan nå sin fulla potential.

som en tidig kandidat i Storbritannien.  
På så vis kombinerar vi ett viktigt varu-
märke med en växande marknad som  
vi prioriterar.” 

Det här innebär att vi kommer att 
sammanföra vår nya kompetens inom 
sök, digital marknadsföring och e-han-
del, samt vår expertis om Amazon, och 
kombinera dessa med Karos befintliga 
kompetens inom varumärkesutveckling 
och marknadsföring. Som Anna förklarar: 
“Under en kort period kommer vi att 
utforska hur vi kan göra Nailner mer rele-
vant och ännu lättare för våra konsumen-
ter att upptäcka och köpa. Baserat på 
datainsamling i realtid och det vi lär oss, 
kommer vi sedan att kickstarta en andra 
digital resa för Multi-Gyn, vårt varumärke 
inom intimhälsovård, i Tyskland, som ock-
så är en viktig tillväxtmarknad för Karo.”

Fakta om Sylphar
–  Baserat i Belgien. Grundat 2008. 
–  Utvecklar och säljer receptfria produkter över 

hela världen. 
–  Fokuserar på att ta fram innovativa och konsu-

mentvänliga produkter till den globala marknaden.
–  Äger varumärken inom kategorierna kosttillskott 

och skönhet, som distribueras i över 50 länder. 
Ledande varumärken är bland annat: Nutravita, 
Alpha Foods, Remescar och iWhite.

–  Har anammat en ‘digital first’-strategi med en 
tydlig vision om att bygga starka omnikanalplatt-
formar för sina ledande varumärken.

Nailner®

Nailner är mer än bara 
en effektiv nagelsvamp-
behandling. Nailner-pro-
dukterna förbättrar också 
nagelns utseende under 
behandlingen. Oavsett om 
du vill ha naturliga eller 
färgade naglar, finns det 
en produkt som är snabb 
och lätt att använda.

Remescar®

Remescar erbjuder direkt 
synliga hudvårdslös-
ningar. De avancerade 
produkterna ger ett ökat 
självförtroende och har 
en kliniskt bevisad effekt.

Multi-Gyn®

Multi-Gyn har ett brett 
utbud av intimprodukter 
för att behandla och 
förebygga vaginala be-
svärar och säljs i över 40 
länder runt om i världen.
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E          S          G
Under 2021 har vi satt hållbarhet i centrum för vårt 
arbete, med ambitionen att rapportera framsteg på 
ett sätt som är transparent, konkret och drivet av 
korrekt data.

I likhet med många andra företag, fokuserar vi på 
miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG). Vår sociala 
agenda är långt framskriden tack vare vår kultur och 
medarbetarengagemang. Och våra ledningssystem 
är väl utarbetade. Det är när det gäller miljöfrågor 
som vi har mest att göra. I hållbarhetsrapporten på 
sidorna 46-49 presenterar vi mer om arbetet och våra 
framsteg under 2021.

För att gå vidare har vi kartlagt våra hållbarhets-
frågor – inklusive vår miljöpåverkan – för att fast-
ställa våra prioriteringar. Vi har börjat arbeta med 
leverantörer för att samla in data om utsläpp, och vi 
har påbörjat konkreta initiativ, som att ta bort plast 
från sekundärförpackningar.

Under 2022 kommer vi att fortsätta arbetet med 
att kontrollera och mäta våra framsteg, så att vi kan 
rapportera på ett korrekt och transparent sätt mot 
ett definierat utgångsläge.

Bygga en stabil grund för hållbarhet 
För att vara säkra på att vi fokuserar på rätt saker 
har vi verifierat väsentlighetsanalysen och kartlagt 
våra utsläpp. Detta kommer att hjälpa oss att 

 förstå vad som är viktigast och var vi kan göra 
störst skillnad. Den är baserad på standarder som 
är definierade av Global Reporting Institute (GRI) 
och bygger på synpunkter från våra intressenter, 
inklu sive investerare, kunder och personal.

Analysen visar att våra viktigaste hållbarhetsfrågor är:
–  utsläpp av växthusgaser
–  produktförpackningar
–  transporter
–  mångfald och inkludering

Med hjälp av analysen, kan vi bestämma utgångs-
värden och sätta mål för respektive område inom 
miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor.

Vi har investerat i ett ledningssystem för hållbar-
het, SustainLab, för att hjälpa till att hantera våra 
hållbarhetsinitiativ, följa upp våra resultat och mäta 
påverkan. Detta kommer bland annat att hjälpa oss 
samla in och visualisera data för att kommunicera 
väl och effektivisera vårt beslutsfattande. Vi kommer 
också att rekrytera en Sustainability Manager som 
kommer att bli spindeln i nätet för allt vårt arbete på 
det här området.

På följande sidor kommer vi att berätta mer om 
våra hållbarhetsambitioner.

Med hållbarhet  
i  centrum
Hållbarhet är centralt för vårt syfte. Genom att hjälpa 
människor göra smarta val för att lösa vardagliga hälso-
problem, bidrar vi till samhällets välmående. Hållbarhet  
är  också ett smart val för vår verksamhet. Ju mer vi  
mini merar vårt klimatavtryck och maximerar vår positiva 
 sociala påverkan, desto mer håller vi oss i samklang med 
våra intressenter, från kunder och partners till investerare, 
tillsynsmyndig heter och medarbetare.
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Unt ea sint venimen ditatet et voluptate 
pa sitiati a dolupta ecaessunt periasp 
ienecaerum re pelitiis parum et ium qui 
odignis re simus doloriore ne platur, sed 
qui ut aditatureped.
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* IPSOS “Self Care: Be Your Best” Report, 2019

Minska  
klimatavtrycket 

Mål 1: Minska utsläpp av 
växthusgaser genom hela 
produktlivscykeln.Uppnå 
 netto noll-påverkan i vår 
 direkta verksamhet under 
2022 och i hela vår leveran-
törskedja senast 2040.

Åtgärd 1.1:
Identifiera källor till växt-
husgasutsläpp genom 
hela  produktens livscykel 
samt spåra och rapportera 
 minskningen på årsbasis

Åtgärd 1.2:
Konsolidera vår europeiska 
leverantörsbas jämfört med 
tidigare år och frikoppla 
inkomsttillväxten från det 
totala antalet leverantörer

Åtgärd 1.3:
Se över våra policyer för möten 
och resor, inklusive affärsresor, 
tjänstebilsanvändning och 
pendling för att minimera 
utsläppen av växthusgaser

Optimera 
 förpackningar 

Mål 2: Säkerställa att 80% av 
alla förpackningar utformas  
i enlighet med 5R-strategin** 
senast 2025 

Åtgärd 2.1:
Uppmuntra återvinning av 
använda förpackningar med 
hjälp av belöningsprogram 
(från och med 2022) och ta 
fram en handlingsplan för att 
anpassa primärförpackningar 
i enlighet med 5R-strategin 
senast 2023

Åtgärd 2.2:
Ta bort plast i sekundärför-
packningar senast vid slutet 
av 2023 (förutom krympfilm)

Åtgärd 2.3:
Ersätt alla kartongförpack-
ningar med FSC-certifierad 
eller återvunnen kartong 
senast 2025

Minimera miljöavtrycket 
från transporter 

Mål 3: Säkerställa klimatneu-
trala  transporter från leve-
rantör till kund senast 2030

Åtgärd 3.1:
Förbättra transparensen och 
säkerställa en årlig minskning 
av utsläppen av växthusgaser 
från logistik för att nå klimat-
neutralitet under 2030

Åtgärd 3.2:
Avskaffa flygfrakt för regel-
bundna planerade transporter 
senast 2022

Åtgärd 3.3:
Säkerställ ökad fyllnadsgrad 
och minimera reseavstånden 
från leverantör till kund 
 jämfört med tidigare år

Medarbetarengage-
mang och välmående

Mål 4: Se till att våra med-
arbetare trivs och uppnå  
ett eNPS-värde (employee 
Net Promoter Score) på 30 
eller högre

Åtgärd 4.1:
Kontinuerligt mäta 
medar betarnas trivsel och 
olika parametrar som rör 
medarbetarnas hälsa och 
 välmående för att säkerställa 
att alla medarbetare känner  
sig psykologiskt säker

Åtgärd 4.2:
Engagera Karo-kollegor i 
 initiativ för att säkerställa en 
kultur av kontinuerlig feed-
back (värde > 4) och uppskatt-
ning (värde > 4) (Skala 1-5)

Åtgärd 4.3:
Erbjuda en attraktiv och säker 
fysisk arbetsmiljö och anställ-
ningsförmåner som friskvårds-
bidrag och hälso- och sociala 
aktiviteter för alla medarbetare 
(värde > 4) (Skala 1-5)

Åtgärd 4.4:
Arbeta för att säkerställa att 
alla nyanställda Karo-kollegor 
känner sig välkomna och har 
förutsättningar att lyckas 
(värde > 4) (Skala 1-5)

En mångkulturell och 
inkluderande arbets-
plats för alla 

Mål 5: Säkerställa att 100% 
av medarbetarna känner 
att de verkligen kan vara sig 
själva på jobbet 

Åtgärd 5.1:
Arbeta för att säkerställa 
kognitiv mångfald och olika 
perspektiv så att människor 
från alla bakgrunder har lika 
möjligheter att göra sig hörda 
(värde > 4) (Skala 1-5)

Åtgärd 5.2:
Jämställdhet mätt som 50% 
kvinnlig representation i 
företagets ledningsgrupp och 
i chefsbefattningar

Åtgärd 5.3:
Etnisk mångfald mätt som 
minst 30 olika ursprungsländer  
för att säkerställa att olika 
bakgrunder inkluderas

Ge tillbaka till 
 samhället 

Mål 6: Hjälpa dem som just 
nu inte kan leva livet fullt ut 

Åtgärd 6.1:
Stötta partnerorganisationer 
som Operation Smile eller 
 andra initiativ, som Stay 
Healthy Fund och Care for 
Ukraine

Följa internationella 
standarder 

Mål 7: Driva ett etiskt och 
hållbart företag samt uppnå 
internationella och nationella 
standarder

Åtgärd 7.1:
Säkerställa att alla medarbe-
tare har bred allmänkunskap 
och utbildas i branschdirektiv 
och regler 

Åtgärd 7.2:
Säkerställa att nya Karo -
-medarbetare läser och 
förstår våra policyer som 
styr hållbarhetsområdet och 
våra åtaganden inom sex 
månader, samt att alla med-
arbetare genomgår etik- och 
antikorruptionsutbildning.

Styra och utvärdera 
leverantörer 

Mål 8: Säkerställa att våra 
leverantörer följer upp-
förandekoden för hålla en 
hög standard för etik och  
i enlighet med god 
 tillverkningssed och håll-
barhetsstandarder.

Åtgärd 8.1.:
Implementera och följ upp 
policyer som kräver att våra 
leverantörer följer FN-initia tivet 
Global Compacts principer om 
mänskliga rättigheter, arbets-
rätt, miljö och antikorruption, 
samt ISO 13485, ISO 22716 och 
EU GMP/GDP-standarderna

Åtgärd 8.2:
Säkerställ att alla leverantörer 
signerar uppförandekoden 
för leverantörer senast vid 
årsslutet 2022

Åtgärd 8.3:
Utför en hållbarhetsbedöm-
ning av leverantörer för att 
förbättra insynen i indirekta 
utsläpp av växthusgaser 
och öka engagemanget i 
klimatfrågor hos 90% av 
leverantörerna räknat i volym 
senast 2030

Säkerställ trygga och 
tillförlitliga produkt-
varumärken 

Mål 9: Portföljens utveckling 
följer konsumenternas behov 
och branschens krav

Åtgärd 9.1:
Säkerställ att produktklago-
mål per såld enhet är <0,05%

Åtgärd 9.1:
Rapportera patientsäkerhets-
fall inom uppsatta tidsramar: 
15 dagar för allvarliga fall och 
90 dagar för icke allvarliga fall

Miljö
För att behålla fokus har vi identifierat en rad 
konkreta mål för att minska våra utsläpp av växt-
husgaser och optimera miljöprestandan hos våra 
förpackningar. Vi använder en top-down-strategi’ 
med avsevärda investeringar i våra hållbara 
 innovationssatsningar som involverar hela orga-
nisationen, tillsammans med våra många pilotpro-
jekt som drivs ‘bottom-up’ av våra produktvaru-
märken. Med sin experimentella karaktär kommer 
de att visa vägen framåt i många år framöver.

Socialt
Karo är framförallt ett ‘people company’. Som 
svenskt hälsovårdsföretag sträcker sig vårt ansvar 
långt bortom det förväntade, vilket är anledningen 
till att vi har gjort delaktighet i våra medarbetares 
och samhällets välmående till högsta prioritet.  
För oss är det viktigt att skapa en kultur av psyko-
logisk säkerhet och att erbjuda lika möjligheter för 
alla. I ett nötskal så är vi här för att sätta en positiv 
prägel på vår omgivning och vi uppmanar alla våra 
samarbetspartners att göra detsamma.

Styrning
Att uppnå de högsta standarderna när det gäller 
etik och transparens är en integrerad del av hur 
vi arbetar och driver vår verksamhet. Självklart 
lever vi upp till alla internationella principer och 
policyer. Men vi gör också allt som står i vår makt 
för att föregå med gott exempel för oss själva, 
våra partners och branschen som helhet. Därför 
implementerar vi nya processer för att styra och 
utvärdera våra leverantörer. 

Smart  
choices  
for  
everyday  
healthcare

På Karo kan vi det här med vardagliga hälsopro-
blem. Vi vet också att så många som 97%* av oss 
lever med tillstånd som stress, dålig sömn eller 
matsmältningsproblem – tillstånd som faktiskt går 
att behandla och förebygga. En hälsosam livsstil 
och fysiskt välbefinnande går hand i hand med 
mental hälsa och livskvalitet. Därför har vi gjort det 
till vårt syfte att hjälpa människor att göra smarta 
val för sin vardagshälsa. Tyvärr är den vanligaste 
‘copingstrategin’ för många av oss också något 
som bara gör saken värre. Vi lever hellre med olägen-
heten än tar itu med våra besvär direkt och låter 
små hälsoproblem få negativ inverkan på våra liv.

Det är dags att börja prata öppet om de var dag-
liga hälsoproblem som hindrar oss från att leva 
livet fullt ut.

Att bryta tabun och riva de barriärer som hindrar 
oss från att göra smarta val för vardagshälsa är 
ett ansvar som ligger oss varmt om hjärtat och är 
centralt för vår strategi. Det är en viktig del i att 
omvandla vårt syfte och våra åtaganden i handling 
och är lika viktigt som att vi driver vår verksamhet 
på ett ansvarsfullt sätt. På Karo skruvar vi upp våra 
hållbarhetsambitioner och har ett strukturerat 
förhållningssätt till miljömässiga, sociala och 
styrningsindikatorer. Vi strävar efter att vara trans-
parenta och använder kvantitativa data för tydlig 
rapportering om framsteg och effekt.

** Vår 5R-strategi för mer hållbara  
förpackningar: Rethink, Recycle,  Remove, 
Reduce, Renew. (Ompröva, Återvinn,  
Ta bort, Minska och Förnya)
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Vi vill fokusera insatserna för vår miljömässiga hållbarhet 
där de kommer att göra som mest nytta. Som virtuellt före-
tag som förlitar sig på samarbetspartners för tillverkning 
och logistik, genereras den största delen av vår miljöpåver-
kan i vår värdekedja och är därmed utom vår direkta kon-
troll. Att minska och mildra effekterna av denna påverkan 
på ett mätbart sätt är ändå det som är viktigast för oss.

Miljö:  
Fokusera på det som 
betyder mest
Vårt arbete med att begränsa miljöpåverkan 
sträcker sig över hela Karos organisation och inklu-
derar även gräsrotsinitiativ från våra varumärken.

Vi har neutraliserat koldioxidutsläppen i scope 1 
och 2, som vi har direkt kontroll över, genom att väl-
ja certifierad förnybar energi och initiativ från att 
främja elbilar och förse anställda med datorutrust-
ning i återvunnen plast, till att klimatkompensera 
för våra koldioxidutsläpp. Vi har också beslutat oss 
för att se över våra policyer för resor och möten för 
att så småningom uppnå nettonollutsläpp för våra 
egna faciliteter.

Men vi vill gå mycket längre än så. Genom att 
samarbeta med våra tillverknings- och logistikpart-
ners kan vi skärpa de miljöstandarder som vi vill 
uppfylla. Det här samarbetet kommer att gå längre 
än vad vi kräver i våra uppförandekoder och leve-
rantörskontrakt.

Vår väsentlighetsanalys och kartläggningen 
av våra utsläpp med Schneider Electric visar att 

Under 2022 kommer vi att gå ännu längre genom 
att lägga till fler mätbara mål och åtgärder för 
att kunna följa upp förbättringar i linje med våra 
 långsiktiga mål.

Enskilda varumärken bidrar med egna initiativ.  
  Hudvårdsvarumärket Indy Beauty använder åter-
vinningsbara förpackningar och 100% veganska 
ingredienser som är lokalt producerade, och strävar 
efter att använda mer hållbar, återvunnen plast i 
förpackningar och mono-material som gör förpack-
ningarna lättare att återvinna. Och varumärkena 
Flux och CCS arbetar med Bower Collective för att 
uppmuntra konsumenter till att återvinna.

Minska påverkan från våra transporter
Vi vill arbeta med leverantörer för att hitta sätt att 
begränsa avtrycket från transporter i vår värdekedja. 

 förpackningar och transporter är viktiga faktorer 
i vår strä van mot hållbarhet. Därför definierar vi 
 tydliga mål och insatser för att göra framsteg 
inom dessa områden.

Minska avtrycket från förpackningar 
Vårt mål är att förbättra våra förpackningars miljö-
prestanda genom att minska utsläppen vid produk-
tionen och minska svinnet.

Vi har åtagit oss att:
–  ta bort plast från sekundärförpackningar, förutom 

krympfilm;
–  minska användningen av förpackningsmaterial 

genom att begränsa mängden luft, eller oanvänt 
utrymme, i förpackningar; och

–  hitta sätt att återanvända och förbättra förpack-
ningar, till exempel genom att använda återvunnen 
plast, ersätta plast med hållbara alternativ och 
välja kartong med certifierat papper.

Detta innebär att
–  undvika flygfrakt;
–  konsolidera vårt leverantörsnätverk för att 

 effektivisera transporter;
–  använda allt tillgängligt utrymme under trans-

porter för att undvika onödiga resor;
–  använda transporthubbar för att minimera 

 körningar med tomma lastbilar;
–  använda kortast möjliga färdvägar; och
–  uppmuntra leverantörer att använda alternativa 

bränslen och minska totala växthusgasutsläpp.
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Vår sociala påverkan börjar inom vår egen verksamhet. 
Vi har bland annat som mål att hjälpa våra medarbetare 
att våga vara sig själva på jobbet. Detta gör vi genom  
att skapa en miljö som baseras på mångfald och 
 inkludering, vilket främjar engagemang och ömsesidig 
 respekt. Men våra insatser sträcker sig också utanför  
vårt eget företag.

rantörer och våra kontrakt utesluter leverantörer som 
inte behandlar sin personal i enlighet med arbets-
lagstiftningen och förbjuder metoder som  modernt 
slaveri. Vi ber våra leverantörer skriva under denna 
kod och granskar dem regelbundet genom revisioner.  
Vi kontrollerar också hur väl våra leverantörer preste-
rar utifrån Internationella arbets organisationens och 
FN:s koder och rekommendationer.

Vi ger tillbaka till samhället genom vårt arbete 
med välgörenhetsorganisationer. Detta inkluderar 
Operation Smile, en välgörenhetsorganisation  
som utför operationer på barn som fötts med läpp- 
och gomspalt runt om i världen, och som vi har 
stöttat sedan 2018. Vårt senaste stöd inkluderar 
"Move for a Smile", ett initiativ som går ut på att vi 
 bekostar en gomspaltsoperation för varje anställd 
som går eller joggar i 45 minuter. Detta betalade  
för 152 operationer.

Under 2021 åtog vi oss även att genom Operation 
Smile stötta en förlossningsklinik i Filippinerna i två 
år, genom att finansiera utbildning i hur man matar 
bebisar med gomspalt tills de är starka nog att klara 
en gomspaltsoperation.

För att stödja de människor som drabbats av 
kriget i Ukraina har Karo under första kvartalet 2022 
utökat sitt välgörenhetsprogram och donerat speci-
fika produkter för att uppfylla viktiga sanitära och 
medicinska behov.

Att främja engagemang och sammanhållning bland 
våra medarbetare är än viktigare nu när vi växer 
snabbt och välkomnar många nya personer. För att 
följa upp våra framsteg inom det här området, det, 
genomförs medarbetarundersökningar två gånger 
om året. I december 2021 noterade vi ett stigande 
eNPS-värde (employee net promoter score) från våra 
anställda på enkätfrågorna, bland annat när det 
gäller hur engagerade våra medarbetare känner sig 
(ökade från 52 till 62, där ett värde på 50+ definieras 
som ‘utmärkt’ enligt Bain & Co:s  skala). Samtidigt 
visar utvärderingen av vår onboarding- process att 
vi är väl rustade för framgång.

Vi fick också ett värde på över 4 av 5 när an-
ställda bedömde Karos strategi och kommunikation, 
kultur, ledarskap, samt välbefinnande och inklude-
ring. Detta säger oss att våra medarbetare förstår 
vårt syfte och våra mål, och ställer sig helt bakom 
det vi försöker att uppnå. Det är också en hyllning 
till dem, inte bara till vårt sätt att arbeta.

Vi strävar efter att ha 50% kvinnor i vår koncern-
ledning och bland våra personalchefer. För närva-
rande är andelarna 40% respektive 50%.

Se bortom vår egen verksamhet 
Vi strävar också efter en bredare social påverkan, 
utanför Karos verksamhet. Att tillhandahålla hälso-
vårdsprodukter innebär att vi bidrar positivt till sam-
hället genom att hjälpa människor leva livet fullt ut.

Vår sociala påverkan är också en del av praxis 
för vår kärnverksamhet. Vår uppförandekod för leve-

Socialt: Positivt  
inflytande, inom och  
utanför Karo

3232 Ledningens genomgång Ledningens genomgång33



Management review35

Styrning:  
Skapa tillit 

inom Karo, tillsammans med styrelseledamoten 
Kristofer Tonström, som deltar i uppdateringsmöten 
varje kvartal. Arbetsgruppen rapporterar till VD och 
uppdaterar styrelsen och majoritetsaktieägarna en 
gång om året. 

Under 2022 kommer vi att utse en Sustainability 
Manager. Vi kommer också att avsätta resurser för 
att rapportera och följa upp hållbarhets data. Detta 
innebär att hållbarhet nu står i paritet med våra 
andra affärsprocesser, eftersom det om fattas av 
liknande strukturer för tillsyn och ansvarsskyldighet.

Vårt hållbarhetsarbete förstärks också av våra 
etiska riktlinjer och regler, som styr relationerna med 
våra affärspartners. Här ingår vår uppförandekod, 
vilken signalerar att vi är en pålitlig partner som har 
integritet i arbetet med kunder, leverantörer och 
myndigheter. 

Vårt ledningssystem består av 11 policyer om före-
tags sociala ansvar, vilka omfattar såväl miljö- och 
affärsetik som rutiner för regel- och kvalitetsefterlev-
nad, samt patientsäkerhet. Alla våra anställda måste 
skriva under på dessa policyer. 

Genom hela vår värdekedja, från produktion till 
kundservice, lovar vi att säkerställa produktkvalitet 
och patientsäkerhet. Efter att våra produkter når 
konsumenter och patienter kontrollerar vi kvalitets- 
och patientsäkerhetsdata genom säkerhetsövervak-
ning som överses av vår tillsynsmyndighet. Vi utbildar 
också alla våra medarbetare för att hålla sina 
 patientsäkerhetskunskaper och rutiner uppdaterade.

God bolagsstyrning är en 
förutsättning för att företag 
ska kunna skapa tillit genom  
att främja insyn och 
 ansvarsskyldighet, och vi  
är inget undantag.

Att ha högt ställda krav på etik och transparens är 
en viktig del av vilka vi är, hur vi agerar och hur vi 
driver vårt företag. Självklart rättar vi oss efter inter-
nationella principer och policyer. Men vi gör också 
allt vi kan för att föregå med gott exempel för våra 
samarbetspartners och vår bransch. Detta är viktigt 
i en tid där ett företags framgång inte längre enbart 
mäts i siffror, utan också utifrån dess agerande.

 Av den anledningen har vi etablerade proces-
ser för att se över, utvärdera och rapportera alla 
aspekter av vårt arbete. Bland annat har vi skapat 
en arbetsgrupp för att leda och se över vårt hållbar-
hetsarbete. Arbetsgruppen består av nyckelpersoner 
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Smart  
choices  

for  
everyday  

healthcare

01

0204

03

 Insikter och  
expertis

Route to market

 Varumärkes-  
och portfölj-

hantering

Kommersiell   
excellens

Karos affärsmodell
Hur vi levererar på våra åtaganden

Vår strategi handlar om att proaktivt forma  
framtiden och skickligt agera på förändringar  
i vår omgivning.

–   Omnikanalkapacitet och räckvidd
–   Engagemang och partnerskap med butiker och e-han-

del; direkt till konsument och via tredje part
–   Produkttillgänglighet

–   Smart utnyttjande av data och insikter
–   Direkt verksamhet och konsumentinteraktioner
–   Utomordentlig online- och offlineförsäljning samt 

 digital marknadsföring

–   Experter inom vardagshälsa
–   Insikter från konsumenter, kunder och hälsovårds-

personal
–   En skalbar och digitaliserad plattform
–   ̒The Karo Wayʼ och fokus på diversifiering

–   Unika och högkvalitativa varumärken med tydliga, 
värdeskapande konsumenterbjudanden inom   
sju fokuskategorier

–   Genomförande av M&A och effektiv integration 
–   Optimerad leveranskedja

01/  Insikter och 
expertis

02/  Varumärkes  
och portfölj
hantering

03/  Route to 
market

04/  Kommersiell 
 excellens

Samhälle:
Möjliggöra för 
människor att han-
tera hälsoproblem  
i vardagen.

Miljö: 
Fokuserar på direkt  
och indirekt klimat-

avtryck och förpack-
ningsoptimering.

Samarbets- 
partners:

I enlighet med 
Karos standarder 

för kvalitet och 
 upp förandekod.

Kunder och hälsovårds-
personal:
>100 000 kvalitativa och 
värdeskapande interaktioner 
i våra marknader med  
direkt närvaro.

Kunder:
Daglig support för  

konsumenters vardagshälsovård  
på fler än 90 marknader.

Medarbetare:
Ett utmärkt employee 
Net Promoter 
Score på 62.

Aktieägare:
Leverans av stark 
 kassagenerering och 
 organisk tillväxt större  
än för jämförbara 
 marknader. 

3736 Ledningens genomgång Ledningens genomgång



Ägare

Antal aktier Andel av kapital och röster

KARO INTRESSENTER AB 179 835 268 79,9%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 896 660 1,3%

STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 2 599 955 1,2%

SIX SIS AG, W8IMY 1 783 735 0,8%

CBNY-NORGES BANK 1 374 087 0,6%

JP MORGAN CHASE BANK N.A. 1 348 014 0,6%

SEB INVESTMENT MANAGEMENT 1 320 482 0,6%

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, W8BENE 1 288 230 0,6%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA 968 640 0,4%

HANDELSBANKEN FONDER 937 208 0,4%

Summa 10 största aktieägare 194 352 279 86,1%

Summa övriga ägare 30 680 925 13,6%

SUMMA, 31 dec 2021 225 033 204 100,0%

Aktie och  
ägare

Karo Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market sedan den 25 mars 2022

Notering
Karo Pharmas aktie noteras sedan 1998 på Nasdaq 
Stockholm med ISIN-kod SE0007464888 och var 
representerade bland Mid Cap segment under 2021. 
Sedan 25 mars 2022 är Karo Pharmas aktie noterad 
på  Nasdaq First North Growth Market.

Kursutveckling och aktiehandel
Under 2021 ökade Karo Pharmas aktiekurs med
14,3 procent från 52,50 SEK till 60,00 SEK. Högsta
betalkurs var 64,00 SEK den 17 november och lägsta
betalkurs var 47,45 SEK den 9 februari. Börsvärdet
uppgick vid årsskiftet till 13 501 MSEK.

Aktieägare
Antalet aktieägare har minskat under året, från  
7 940 vid årets början till 7 003 vid årets slut. Största
ägare per 31 december är Karo Intressenter med 79,9 
procent. De 10 största ägarna ägde vid  årsskiftet 86,1 
(83,7) procent av det totala antalet aktier.

Aktier och aktiekapital
Den 31 december 2021 var Karo Pharmas aktie-
kapital 90 013 KSEK. Antalet aktier uppgick till  
225 033 204 (225 033 204).

Aktier i eget förvar
Baserat på bemyndigande från årsstämman har
Karo Pharma under 2021 sålt 1 939 689 egna 
 aktier för att öka företagets finansiella flexibilitet. 
 Över låtelserna har skett på Nasdaq Stockholm. 
Kvarstående aktier i eget förvar uppgick per  
31  december, 2021 till 0 (1 939 689) st, vilket 
 utgör 0,0 (0,9) procent av aktiekapitalet. Aktier 
i eget förvar berättigar ej till utdelning och är ej 
 rösträttsberättigade.

Antal aktieägare

Innehav

Antal aktieägare 7 003 225 033 204
Nettoförändring under 2021 -937

38 Ledningens genomgång 39 Ledningens genomgång
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Karo Pharma AB 
(publ), organisationsnummer 556309-3359 med säte i Stock-
holm, avger härmed årsredovisningen rörande verksamheten 
i koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 1 januari 
till 31 december 2021. Samtliga belopp avser koncernen för 
räkenskapsåret 2021, om inte annat anges. Jämförelser sker 
om inte annat anges med räkenskapsåret 2020.

Koncernen består av moderbolaget Karo Pharma AB 
med de direkt helägda dotterbolagen Karo Pharma Sverige 
AB, Karo Pharma Norge AS, Karo Pharma Oy, Karo Pharma 
ApS, Karo Pharma AG, BioPhausia AB, Karo Pharma UK Ltd, 
Karo Pharma S.R.L och Trimb Holding AB. Karo Pharma Norge 
AS har ett direkt helägt dotterbolag och Trimb Holding AB 
totalt 9 direkt eller indirekt helägda dotterbolag. 

Verksamheten 

Karo Pharma är ett hälsovårdsföretag som marknadsför 
receptbelagda läkemedel (Rx) och receptfria produkter (OTC) 
till apotek, digital kanaler och detaljhandel. Karo Pharma 
grundades 1987 och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market.

Väsentliga händelser under 2021
Den 1 april, 2021, slutförde Karo Pharma förvärvet av en port-
följ med varumärken inom konsumenthälso-vård från Teva 
Pharmaceuticals för 855 MSEK. Förvärvet överförde ägandet 
av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och 
Fludent® från Teva till Karo Pharma.

Den 1 juli, 2021, slutförde Karo Pharma avyttringen av en 
produktportfölj bestående av 12 varumärken till Evolan. 
 (Citodon®, Morfin Special, Sincon®, Bamse®, Oliva®, Karbasal®, 
Complete®, Nazamer®, Ferromax®, Tussin®, Samin® and Cono-
trane®). Produktportföljen hade en omsättning på 62 MSEK, 
2020 med en tillväxt på -4% jämfört med föregående år. 

Styrelsen för Karo Pharma beslutade den 15 december, 
2021, att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nas-
daq Stockholm samt notering av bolagets aktier på Nasdaq 
First North Growth Market. Styrelsen anser att Nasdaq First 
North Growth Market, med sin mer lämpliga regulatoriska 
miljö och lägre kostnader för efterlevande av löpande skyl-
digheter, är en mer passande handelsplats för bolaget med 
hänsyn till bolagets strategi och aktieägarbas. Nasdaq Stock-
holm godkände ansökan och sista handelsdag på Nasdaq 
Stockholm var den 24 mars 2022 och första handelsdag på 
Nasdaq First North Growth Market var den 25 mars 2022.

Väsentliga händelser efter utgången av  
räkenskapsåret 2021
Den 13 januari, 2022 slutförde Karo Pharma förvärvet av det 
belgiska snabbväxande digital-first företaget Sylphar Inter-
national NV för 290 MEUR. Sylphar genererade en försäljning 
på cirka 64 MEUR, oktober 2020 till september 2021. Sylphars 
varumärken säljs i över 50 länder världen över genom lokala 
distributionspartners och online. Bolagets största marknader 
inkluderar Stor britannien, Tyskland, Italien, Spanien och 
 Frankrike. De tre största varumärkena i portföljen är Nutravita, 
Alpha Foods och Remescar.

Förvärvet finansierades genom nya kreditfaciliteter, inklusive 
en brygglånefacilitet med en löptid på tolv månader från Karos 
befintliga banklångivare. Avsikten är att återbetala brygg-
lånefaciliteten med medel från en emission av aktier med 
företrädesrätt för Karos befintliga aktieägare. Karo bedömer 
att Transaktionen medför potentiella försäljnings synergier och 
kommer att addera tillgångar samt kvalificerad expertis inom 
e-handel och digital transformation till bolaget. Se not 33 för 
preliminär beräkning av verkliga värden.

Den 19 januari, 2022, ingick Karo Pharma ett avtal att för-
värva ytterligare ett varumärke, Satin Naturel, genom Sylphar. 
Satin Naturel är ett exklusivt hudvårdsvarumärke, huvuds-
akligen sålt genom Amazon i Tyskland och är kompatibel med 
Sylphars affärsmodell. Transaktionen slutfördes i mars 2022 
och finansierades med befintliga låneavtal.

Karo Pharma beslutade om samt informerade i separata 
pressmeddelande (22 november 2021, 16 och 23 mars 2022)  
om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2,5 miljar-
der kronor. Se hemsida för mer information  
www.karopharma.se/investerare/foretradesemission-2022/.

. Den 24 december, 2021, ingick Karo Pharma ett säljoptions-
avtal angående ett möjligt förvärv av hudvårdsmärket E45®. 
för 200 MGBP från Reckitt. Per den 31 december 2021 värde-
rades optionen till noll då åtagande och underliggande till-
gång bedömdes ha överensstämmande verkligt värde.  
Den 1 april 2022 slutfördes förvärvet. Alla villkor för slutförandet 
av transaktionen har uppfyllts. Nettoomsättningen av E45® 
uppgick till 43 miljoner GBP under 2021. Förvärvet förväntas 
stärka Karos verksamhet i Storbritannien samt stärka Karos 
position inom hudvårdskategorin genom att addera ett, i Stor-
britannien och Sydafrika, marknadsledande hudvårdsvaru-
märke till Karos portfölj.

COVID-19
Vid utbrottet av COVID-19 under första kvartalet 2020, genere-
rade Karo Pharma kraftigt ökad försäljning inom vissa produkt-
kategorier, framför allt genom uppbyggnad av lager hos åter-
försäljare, apotek och privathushåll. Samtidigt noterade 
bolaget minskad efterfrågan inom andra kategorier. Under de 
efterföljande kvartalen drabbades Karo Pharma av en negativ 
organisk tillväxt som en direkt effekt av lageruppbyggnaden 
under det första kvartalet 2020. Under det fjärde kvartalet 2020 
upplevde bolaget återigen en positiv organisk tillväxt. Under 
pandemin har Karo Pharma noterat en negativ effekt av mins-
kat antal läkarbesök, receptförskrivning och trafik i apotek. 
Samtidigt har Karo Pharma även uppmärksammat ett skifte i 
konsumtionsmönster och mer aktivitet och  försäljning via digi-
tala kanaler, speciellt e-apotek och övriga e-handelslösningar. 
Karo Pharma har också noterat tillväxt av receptfria läkemedel 
och konsumenthälsovårdsprodukter i mat- och närbutiker. 

Påverkan på leverantörskedjan och förmåga att leverera 
produkter har varit begränsad. Karo Pharma har vidtagit 
 åtgärder för att optimera leveranskapaciteten och står nu 
bättre rustat för att möta leveransutmaningar än före pande-
min. Karo Pharma har noterat en ökad volatilitet och svårig-
heter att matcha utbud med efterfrågan och har  därför 
byggt upp lagernivåerna för att undvika att produkter tar slut. 
Över tid planerar dock Karo Pharma att minska sitt  varulager 
i relation till försäljningen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Påverkan på produktiviteten bland de anställda har varit 
begränsad och Karo Pharma upplever ett medarbetaren-
gagemang på en konstant hög nivå under COVID-19.

Trots att samhällen gradvis öppnade upp igen under 
fjärde kvartalet 2021 - med förväntan om en ännu mer normali-
serad tillvaro i slutet av året - förväntar sig Karo Pharma 
 långvariga implikationer från pandemin på konsumentbete-
ende och är helt inställda på att anpassa verksamheten till 
nya situationer allteftersom de uppstår. 

Hittills har ingen betydande risk för materiella justeringar 
av redovisade värden av tillgångar och skulder uppstått för 
Karo Pharma. I denna bedömning har all tillgänglig informa-
tion om de närmaste tolv månaderna tagits i beaktan, 
 inklusive den förväntade lönsamheten samt eventuella 
 restriktioner i tillgång till finansiella medel. 

Påverkan av COVID-19 på finansiella mål och kassaflöde 
har också varit begränsade och pandemin har inte medfört 
ytterligare finansiella risker för Karo Pharma, som till exempel 
omförhandlingar av lån och nya finansiella arrangemang vid 
sidan av förvärven, eller problem att möta finansieringskraven.

Effekter av kriget i Ukraina
Med hänsyn till händelserna i Ukraina och restriktionerna mot 
Ryssland har företaget vidtagit åtgärder mot den finansiella 
risk detta innebär för företaget. Årsomsättningen, som sker 
helt genom externa distributörer utan egen personal på dessa 
marknader, för företagets produkter uppskattas till runt 20 MSEK 
och utestående kundfordringar vid årsskiftet runt 7 MSEK.

Karo Pharma har idag ingen direkt exponering mot 
leveran törer av varor i regionen men bedömer att under leve-
rantörer från andra delar av Europa kommer påverkas av de 
stigande energipriserna samt att den generella marknads-
konjunkturen påverkas av inflationen som följd av situationen.

Organisation
Verksamhet bedrivs i moderbolaget Karo Pharma AB och de 
helägda dotterbolagen Karo Pharma Sverige AB, Karo 
Pharma AS, BioPhausia AB, Karo Pharma ApS, Karo Pharma 
AG, Karo Pharma Oy, Karo Pharma S.R.L. och Trimb Holding 
AB samt Trimbs direkt och indirekt helägda dotterbolag. 
Huvudkontoret finns i Stockholm.

Till följd av en omorganisation lämnade Magnus Nylén, 
CCO och Anna Elmblad VP Marketing, sin plats i företags-
ledningen och ersattes av Matt Roberts CCO och Anna Hale 
CMO. Fredrik Thorsén, Head of Digital är del av företagsled-
ningen från maj 2021. I övrigt har företagsledningen varit 
 densamma under året och består vid utgången av räken-
skapsåret av Verkställande direktören, finans  direk tören och 
ytterligare åtta personer.

Vid årets slut hade Karo Pharma 225 (192) tillsvidare anställda.

Intäkter och resultat
Intäkterna ökade till 2 961,4 (2 882,9) MSEK under året 2021 
jämfört med föregående år. Detta motsvarar en ökning med 
3% för perioden. 

Intäkterna ökade till 762,0 (721,2) MSEK under det fjärde 
kvartalet, en ökning med +6%.

Kostnad för sålda varor uppgick till 1 255,0 (1 287,5) MSEK 
 januari-december 2021. Bruttomarginalen uppgick till 57,6% 
(55,3%) under samma period och påverkades positivt av en för-
ändrad produktmix från förvärven/avyttringarna samt projekt 
för produktionsflytt som resulterat i lägre produktionskostnad.

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar, övriga rörelse-
intäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till 1 500,4  

(1 365,0) MSEK för 2021 en ökning med 10%. Försäljningskost-
naderna ökade till 1 090,2 (955,2) MSEK. Administrationskost-
naderna uppgick till 422,7 (395,9) MSEK.

Övriga rörelseintäkter ökade under året främst på grund 
valutakurseffekter inom rörelsekapitalet samt effekter av 
 förvärv och avyttringar.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 771,8 
(725,0) MSEK för året, motsvarande en ökning med 6%.

Resultat per aktie för 2021 blev -0,08 (0,37) SEK före och 
efter utspädning. 

Investeringar
Investeringarna uppgick netto till 822,7 (1 544,3) MSEK,  
varav för värven svarade för 894,0 MSEK och avyttringarna  
-78,7 MSEK. Resterande del av investeringarna gjordes i 
implementation av system och utrustning.

Förvärv
Den 1 april, 2021, slutförde Karo Pharma förvärvet av en port-
följ med varumärken inom konsumenthälsovård från Teva 
Pharmaceuticals för 855 MSEK. Förvärvet överförde ägandet 
av Flux®, Decubal®, Lactocare®, Apobase®, Dailycare® och 
Fludent® från Teva till Karo Pharma.

Avyttringar
Den 1 juli, 2021, slutförde Karo Pharma avyttringen av en pro-
duktportfölj bestående av 12 varumärken till Evolan. (Citodon®, 
Morfin Special, Sincon®, Bamse®, Oliva®, Karbasal®, Complete®, 
Nazamer®, Ferromax®, Tussin®, Samin® and Conotrane®). 
 Produktportföljen hade en omsättning på 62 MSEK, 2020 med 
en tillväxt på -4% jämfört med föregående år. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året var 
532,6 (329,2) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 260,7 
(570,4 per den 31 december 2020) MSEK vid periodens slut. 

Totala tillgångar uppgick den 31 december till 12 593,4  
(12 517,5 per den 31 december 2020) MSEK där immateriella 
 tillgångar svarade för 10 342,4 (10 029,5 per den 31 december 
2020) MSEK av balansomslutningen.

Rörelsekapitalet ökade under året främst på grund av 
lagerökning och kundfordringar relaterade till förvärvade 
produktportföljer vilket påverkade kassaflödet negativt 
med -75,8 MSEK.

Koncernens eget kapital uppgick till 5 814,3 (5 638,5 per 
den 31 december 2020) MSEK. Soliditeten uppgick till 46,2 
(45,0 per den 31 december 2020) procent.

Eget kapital och aktiedata
Totala antalet aktier i Karo Pharma är 225 033 204 varav 0  
i eget förvar per den 31 december 2021. 

Koncernens eget kapital ökade till 5 814 (5 638) MSEK 
 vilket efter beaktande av periodens resultat, motsvarade 
25,82 (25,05) SEK per aktie.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för 2021 uppgick till 1 390,4  
(1 149,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -31,0 (40,3) MSEK. 
Moderbolagets likvida medel och andra kortfristiga  placeringar 
uppgick till 209,6 (103,4 per den 31 december 2021) MSEK

http://www.karopharma.se/investerare/foretradesemission-2022/
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stämman. Dessa riktlinjer ska gälla från bolagsstämmans 
godkännande till dess att nya riktlinjer antagits av bolags-
stämman (och som längst fyra år). Styrelsen kan söka 
 godkännande av nya riktlinjer vid en tidigare tidpunkt om 
omständigheter uppstår som påverkar riktlinjernas syfte.

Styrelsen ska följa och utvärdera pågående och under året 
avslutade program för rörliga ersättningar till företagsled-
ningen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de 
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som års-
stämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer 
och ersättningsnivåer i Karo Pharma. Styrelsen ska även lämna 
en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett. 

Samtliga styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande 
till Karo Pharma och företagsledningen.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda
Vid styrelsens beredning av förslag till riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare har uppgifter om anställdas 
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättning-
ens ökning och ökningstakt över tid beaktats. Utvecklingen 
av skillnaden mellan ersättningen till de ledande befattnings-
havarna och ersättningen till övriga anställda kommer att 
redovisas i den årliga ersättningsrapporten.

Former för ersättning
De övergripande riktlinjerna för ersättning till ledande befatt-
ningshavare innebär att den ska baseras på befattning, indi-
viduell prestation och koncernens resultat. Karo Pharma ska 
ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för 
att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens 
och kapacitet att nå uppställda verksamhetsmål. Marknads-
mässighet ska således vara den övergripande principen för 
lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare.

Den sammanlagda ersättningen till ledande befattnings-
havare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning i form av kort-
siktiga incitament baserade på årliga prestationsmål samt 
pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid 
uppsägning och avgångsvederlag. Ledande befattnings-

havare ska också kunna verka på konsultbasis där konsul ter-
sättningen ska rymmas inom samma ramar som ersättning 
som utgår vid anställning. I den mån styrelseledamot utför 
arbete för Karo Pharmas räkning vid sidan av styrelsearbetet 
ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. 

Bolagsstämman kan även – oberoende av riktlinjerna för 
ersättning till ledande befattningshavare – besluta om exem-
pelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön 
För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. 

Rörlig ersättning 
Utöver fast lön ska rörliga ersättningar kunna erbjudas som 
belönar tydligt målrelaterade prestationer enligt enkla och 
transparenta strukturer. De ledande befattningshavarnas 
 rörliga ersättning ska vara avhängig graden av uppnående 
av uppställda verksamhetsmål. De ledande befattningsha-
varnas rörliga ersättning är utformade för att främja Karo 
Pharmas förmåga att erbjuda marknadsmässiga och kon-
kurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som 
möjliggör att ledande befattningshavare med god kompetens 
och kapacitet att nå uppställda verksamhetsmål kan rekry-
teras, motiveras och bibehållas. 

De verksamhetsmål som ska beaktas är olika former av 
finansiella målrelaterade till det finansiella resultatet för 
 koncernen, inklusive organisk tillväxt, resultat och kassaflöde. 
Därutöver kan finansiella och icke-finansiella prestationsin-
dikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt 
intresse för Karo Pharma. 

Genom att på detta sätt tillämpa förutbestämda och 
 mätbara finansiella och icke-finansiella mål och prestations-
indikatorer som återspeglar Karo Pharmas affärsprioriteringar, 
bedömer Karo Pharma att möjligheten att attrahera, motivera 
och behålla nyckelmedarbetare ökar, vilket bidrar till Karo 
Pharmas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning 
av rörliga ersättningar avslutats ska en bedömning göras av  
i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. 

Innan utbetalning av rörlig kontantersättningen sker, ska 
styrelsen pröva om eventuellt utfall är rimligt. Denna prövning 
görs i förhållande till Karo Pharmas resultat och finansiella 
ställning. 

Rörlig ersättning ska inkludera pension och semesterer-
sättning i enlighet med semesterlagen och är därför inte 
 pensionsgrundande.  

Rörlig ersättning ska maximalt uppgå till 125 procent av 
den fasta lönen för den verkställande direktören och 100 
 procent för övriga ledande befattningshavare.

Pension och andra förmåner
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara 
marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller 
för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska 
baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller vara 
anslutna till ITP-planen. Pensionsförmåner ska baseras på 
en pensionsålder om 65 år. 

Pensionsförmånerna ska uppgå till maximalt 30 procent 
av den pensionsgrundande fasta lönen för den verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare. Andra 
 förmåner kan bland annat innefatta icke-monetära förmåner, 
såsom bilförmån. Andra förmåner ska uppgå till maximalt 25 
procent av den fasta lönen för den verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare.  

De ledande befattningshavarnas icke-monetära för måner 
(exempelvis bilförmån och hälsovård) ska underlätta utföran-
det av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i för-
hållande till praxis på marknaden och nyttan för Karo Pharma. 

Uppsägning och avgångsvederlag 
Vid uppsägning från Karo Pharmas sida får uppsägningstiden 
vara högst tolv månader. Vid uppsägning från den verkstäl-
lande direktörens eller den ledande befattningshavarens sida 
får uppsägningstiden vara högst sex månader. 

Verkställande direktören och andra ledande befattnings-
havare ska, vid uppsägning av anställningen från Karo  Pharmas 
sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag upp gående till 
högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå 
vid uppsägning från den anställdes sida.

Kretsen av befattningshavare som omfattas
Riktlinjerna ovan ska omfatta verkställande direktören i  
Karo Pharma Aktiebolag och ledande befattningshavare 
som är direkt underställda verkställande direktören samt 
verkställande direktörer i Karo Pharmas dotterbolag. 

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen får besluta att till-
fälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att 
tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller 
för att säkerställa Karo Pharmas ekonomiska bärkraft. Styrelsen 
fullgör de uppgifter som annars hade ankommit på ett av 
 styrelsen inrättat ersättningsutskott, vilket innefattar beslut 
om avsteg från riktlinjerna. I händelse av en sådan avvikelse 
ska detta anges i den årliga ersättningsrapporten.

Information beträffande  
Karo Pharmas aktier

Den 31 december 2021 uppgick totalt antal aktier till  
225 033 204 (225 033 204). Varje aktie (exklusive aktier i eget 
förvar) är förenad med en röst och berättigar till lika stor 
andel av bolagets utdelningsbara vinstmedel. Karo Pharma 
AB har per den 31 december 2021 inga aktier i eget förvar. 
Aktier i eget förvar berättigar ej till utdelning och är ej 
rösträtt sberättigade. 

För vidare information om aktier i eget förvar och 
 förändringar under året, se sid 38 samt not 21.

Det finns inga begränsningar när det gäller överlåtbar-
heten av Karo Pharmas aktier på grund av juridiska restrik-
tioner eller bestämmelser i bolagsordningen. 

Så vitt Karo Pharma vet har inga avtal träffats mellan 
några aktieägare vilka skulle kunna begränsa överlåtbar-
heten av aktierna. 

Bemyndigande att ge ut nya aktier
Årsstämman 2021 bemyndigade styrelsen att fram till års-
stämman 2022 vid ett eller flera tillfällen besluta om emission 
av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av 
bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registre-
rade aktiekapitalet vid tidpunkten för emissions beslutet. 
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från 
 aktie ägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestäm-
melse om apport eller kvittning eller andra villkor.
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Ersättningsform Relation till bolagets affärsstrategi Genomförande Utvärdering

Fast lön Den fasta lönen ska avspegla det 
ansvar som befattningen innebär.
Nivåer för fast lön syftar till att un-
derlätta rekrytering och möjliggöra 
långsiktigt behållande av Karo Phar-
mas ledande befattningshavare.

Utvärderas årligen.
Revidering under året kan ske vid 
förändring av roll.

Baserat på marknadsmässiga 
 nivåer för aktuell befattning och 
verksamhetsland.
Nivåer anpassas efter utvärdering 
av den enskildes prestation och 
ansvar.

Rörlig ersättning Den rörliga lönen verkar för upp-
nående eller överskridande av Karo 
Pharmas förutbestämda årliga fast-
ställda mål genom mätbara finan-
siella och icke-finansiella kriterier 
såsom exempelvis tillväxt, resultat 
och kassaflöde. Dessutom kan 
 prestationsindikatorer användas för 
att sätta fokus på frågor av speciellt 
intresse för Karo Pharma och för 
att rekrytera och bibehålla nyckel-
medarbetare.

Vid mätperiodens slut gör styrelsen 
en bedömning av i vilken utsträck-
ning kriterierna för utbetalning av 
rörlig kontantersättning uppfyllts.

Uppfyllande av kriterier för 
 definierade mål.

Pension och andra förmåner Pension och andra förmåner för 
ledande befattningshavare utgör 
ett led i att kunna erbjuda en kon-
kurrenskraftig total ersättning, i 
syfte att underlätta rekrytering och 
möjliggöra långsiktigt behållande 
av Karo Pharmas ledande befatt-
ningshavare.

Erbjuds under anställningstiden och 
kan behöva revideras beroende på 
faktorer som exempelvis ålder, nivå 
på fast lön och roll.

Baserat på praxis och marknads-
mässiga nivåer för aktuell 
befattning och verksamhetsland.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
 befattningshavare
Inför årsstämman 2022 föreligger inga förslag på ändringar 
av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. 
Gällande riktlinjer, som antogs av årsstämman 2021, framgår 
nedan. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas 
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Karo Pharmas affärsstrategi, 
 långsiktiga intressen och hållbarhet
Riktlinjernas syfte är att tillhandahålla en struktur som anpas-
sar ersättningen till Karo Pharmas affärsstrategi, långsiktiga 
mål och hållbarhet. Karo Pharmas målsättning är att växa 
genom förvärv som passar väl in i bolagets struktur i kombi-
nation med organisk tillväxt. Karo Pharmas affärsstrategi, 
 vilken innebär ett ökat kommersiellt fokus har fått till följd att 
koncernen idag i större utsträckning är beroende av 
anställda med specialistkompetens inom marknadsföring 
och försäljning. Bolagets affärsstrategi beskrivs närmare på  
www.karopharma.se och i årsredovisningen.

Karo Pharmas affärsstrategi förutsätter att Karo Pharma 
kan fortsätta rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. 
 Riktlinjerna måste därför möjliggöra ändamålsenlig och 
 konkurrenskraftig ersättning till ledande befattningshavare 
inom koncernen.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genom-
föra riktlinjerna.

Karo Pharmas styrelse har valt att inte inrätta något 
 ersätt ningsutskott. Styrelsen har ansett att det är mer ända-
målsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som annars 
hade ankommit på ett av styrelsen inrättat ersättningsutskott. 
Detta innebär bland annat att styrelsen ska fastställa, se 
över och genomföra riktlinjerna för ersättning till ledande 
 befattningshavare. 

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när behov 
av väsentliga ändringar av dessa uppkommer eller åtminstone 
vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolags-
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Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella 
flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med 
aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget 
nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för 
bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksam heter. 
Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden 
för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får 
beslutas av styrelsen.

Försäljning av egna aktier
För att öka företagets finansiella flexibilitet på ett effektivt 
sätt och för att frigöra extra kapital till Karo Pharma för före-
tagsförvärv, beslutade styrelsen att sälja egna aktier med 
 av vikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet var 
 baserat på bemyndigandet till styrelsen från Årsstämman som 
hölls den 21 april 2021. Under räkenskapsåret så har  resterande 
aktier sålts. Överlåtelserna skedde till en början på Nasdaq 
Stockholm och genomfördes av en bank i enlighet med sek-
tion 5.1.1 del H i Nasdaq Issuer Rules från 1 maj 2020 och i övrigt 
i enlighet med regelverk men då styrelsen bedömde denna 
process som varken tid eller kostnadseffektiv avslutades 
 processen den 6 maj 2021 med försäljningen av samtliga kvar-
varande egna aktier, motsvarande cirka 0,6 % av det totala 
antalet aktier och röster i Karo Pharma, till Karo Intressenter AB.

För mer information om försäljning av egna aktier, vän ligen 
se www.nasdaqomxnordic.com.

Utdelning

Med anledning av bolagets ambition att växa genom bland 
annat förvärv samt bolagets skuldsättningsgrad föreslår 
 styrelsen att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021.

Bolagsstyrningsrapport

Karo Pharmas Bolagsstyrningsrapport finns tillgänglig på 
bolagets hemsida www.karopharma.se och är inkluderad i 
årsredovisningen på sid 52-55.

System för intern kontroll och riskhantering
Koncernens system för intern kontroll och riskhantering i sam-
band med upprättandet av koncernredovisning beskrivs i Karo 
Pharmas bolagsstyrningsrapport under rubriken Intern kontroll 
och riskhantering avseende den finansiella  rapporteringen.

Hållbarhetsredovisning och 
 hållbarhetsrapport 

Karo Pharmas hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret  
1 januari - 31 december 2021. Den här rapporten, utgör den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Vår inställning till hållbarhet 
Karo Pharmas uppdrag är att bidra till ett hälsosamt och  hållbart 
framtida samhälle. Genom att erbjuda högkvalitativa konsu-
menthälsoprodukter och hög servicegrad, arbetar vi mot vårt 
mål att förbättra konsumenters och patienters vardagshälsa. 
För att säkerställa att vardagliga hälsoproblem åtgärdas och 
behandlas arbetar vi aktivt med att informera och utbilda för 
att öka medvetenheten och minska stigmatisering i samhället.

Vårt fokus 2021
Under 2021 fokuserade Karo Pharma på att omvandla tidigare 
uppsatta intentioner och åtaganden i handling. För att främja 
en helhetssyn tog Karo Pharma under 2021 viktiga steg för att 
öka kunskapen om effekten av sitt hållbarhetsarbete. Under 
året kartlades Karo Pharmas koldioxidavtryck genom hela 
värdekedjan med hjälp av en tredje part, och en utvärdering 
av förpackningsmaterialen i portföljen initierades.  
En väsentlighetsanalys genomfördes med hjälp av en tredje 
part, för att identifiera vilka som är Karo Pharmas viktigaste 
områden att fokusera på framöver. För att förbättra trans-
parensen i alla hållbarhetsinitiativ, säkerställa snabbare 
beslutsprocesser och grundliga uppföljningar, samt accelerera 
hållbarhetsarbetet, investerade Karo Pharma i ett hållbarhets-
system,  SustainLab. Systemet kommer att hjälpa Karo Pharma 
att styra och kontrollera alla sina hållbarhetsinitiativ och 
 kontinuerligt mäta dess effekter.

Väsentlighetsanalys
I enlighet med GRI-standarden utförde Karo Pharma under 
2021 en väsentlighetsanalys med berörda parter, såväl internt 
som externt, för att bättre förstå sin materiella påverkan. 
Resultatet bekräftade tidigare information om att nyckelom-
rådena för Karo Pharma är varutransporter, förpackningar, 
utsläpp av växthusgaser, mångfald och inkludering, samt 
mänskliga rättigheter. Dessutom visade sig vattenanvändning 
i produktionen vara ett väsentlighetsområde och kommer att 
studeras vidare under 2022. Väsentlighetsanalysen ger en 
helhetsbild av Karo Pharmas hållbarhetspåverkan och kom-
mer att uppdateras kontinuerligt allteftersom Karo Pharmas 
verksamhet och samhällets förväntningar förändras.

 I de följande avsnitten kommer framstegen inom alla Karo 
Pharmas viktigaste väsentlighetsområden att presenteras.

Miljöpåverkan 
Karo Pharma arbetar kontinuerligt med att minska sitt kol-
dioxidavtryck och optimera sin värdekedja. Som virtuellt före-
tag vars produktion är beroende av samarbetspartners, 
måste vi ställa höga krav på partners och leverantörer, samt 
arbeta tätt ihop med leverantörer och kunder för att minska 
avfallet och minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och 
produkter. Att säkerställa effektiva varutransporter och att 
tänka i nya banor när det gäller förpackningslösningar står 
också i fokus för Karo Pharma.

Utsläpp av växthusgaser
Karo Pharma utförde tillsammans med Schneider Electric en 
koldioxidkartläggning för att identifiera vad framtida initiativ 
bör fokusera på. Resultaten visar att majoriteten av Karo 
Pharmas utsläpp faller under Scope 3 (99,69%), följt av 0,27% 
utsläpp under Scope 1 och 0,04% utsläpp under Scope 2. 
Karo Pharmas främsta utsläppskällor i Scope 3 är följande: 
inköpta varor och tjänster (93,46%), uppströms transporter 
(6,24%), anställdas pendling (0,23%), samt bränsle- och 
energi relaterade aktiviteter som inte inkluderas i Scope 1 
eller Scope 2 (0,08%).     

Under 2021 köpte Karo Pharma Guarantee of Origin- 
certifikat (GO), som bidrar till en miljövinst genom förnybar 
 elproduktion, för att täcka Karo Pharmas utsläpp i Scope 1 
och Scope 2. Karo Pharma konsoliderade också sin leveran-
törsbas och sina leverantörer i Europa ytterligare för att 
effektivisera transporter och beställningar och minska sitt 
avtryck. Under 2021 minskade Karo antalet kontraktstillver-
kare från 83 till 72 stycken. Mätt i omsättning per leverantör 

innebär det en ökning på årsbasis från 34,7 till 41,1 MSEK per 
leverantör. Rensat från nyförvärv är uppgången än större, 
33,4 till 41,1 MSEK per leverantör.

Med tanke på att en övervägande majoritet av Karo 
Pharmas utsläpp faller under Scope 3, kommer fokus fram över 
att ligga på att skapa en plan i samarbete med nyckelleve-
rantörer för att minska Scope 3-utsläppen. Den här planen 
kommer att skapas och börja implementeras under 2022.

Varutransporter
Karo Pharma transporterar och förvarar omsorgsfullt varu-
lager inom kontrollerade lagerbyggnader och strävar efter 
att maximera effektiviteten i alla transporter. Som en del av 
den dagliga verksamheten strävar Karo Pharma efter att 
maximera effektiviteten i sin transportkedja genom att nog-
grant utvärdera sitt val av leverantörer, fylla lastbilar, minimera 
mängden flygtransporter och välja den kortaste möjliga 

 rutten till slutmålet. Karo Pharma använder inte flygfrakt 
 förutom i tidskritiska situationer, till exempel vid leveranser 
av mediciner som är livsviktiga för konsumenterna.  

Förpackningar
Förpackningar är ett komplext område med tanke på Karo 
Pharmas breda portfölj. För att hantera förpackningar inspi-
reras Karo Pharma av 5R-principen – Rethink, Recycle, Remove, 
Reduce, and Renew (Ompröva, Återvinn, Ta bort, Minska och 
Förnya). Under 2021 sattes tre förändringsmål upp för att 
säkerställa hållbara förpackningslösningar:  Säkerställa att 
sekundärförpackningar inte innehåller någon plast senast i 
slutet av 2023*, optimera miljöprestandan för förpacknings-
lösningar senast 2025.**

Till stöd för de här målen initierade Karo Pharma under 
2021 pilotprojekt, där förpackningarna från två varumärken 
ingår. Varumärkena är Mabs och Indy Beauty utgör tillsam-
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*  Gäller inte krympfilm
**  Senast 2025 kommer alla våra förpackningar att genomgått en holistiskt översyn för att optimera miljöprestandan överlag:1) vara tillverkade av ansvarsfullt pro-

ducerade material, 2) vara designade för att vara effektiva och säkra under hela sin livscykel för att skydda produkten, 3) uppfylla marknadskriterier för prestanda 
och kostnad, 4) möta konsumentens behov och förväntningar, och 5) återvinnas eller tas om hand på ett effektivt sätt efter användning.

Väsentlighetsanalys 2021
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mans 13% av Karo Pharmas totala antal artiklar. Med Mabs 
kommer Karo Pharma arbeta för att ersätta plasten i det 
 primära  förpackningsmaterialet med ett mer hållbart alter-
nativ till alla strumpor. Med Indy Beauty kommer Karo Pharma 
att ersätta ny plast med återvunna material i förpackningarna 
till utvalda produkter. Resultaten från pilotprojekten kommer 
att samman ställas under 2022.

Vatten i produktion
I väsentlighetsanalysen som gjordes 2021 framkom vatten-
användning i produktionen som ett väsentlighetsområde. 
 Eftersom det här inte har varit ett fokusområde för Karo 
Pharma tidigare är planen att göra en djupdykning med start 
under 2022 att förstå Karo Pharmas påverkan på det här 
området och hur den påverkan kan kontrolleras. 

Social påverkan
Karo Pharma ser sig framförallt som ett “people company” 
vars främsta uppgift är att bidra till människors och samhäl-
lets välmående. Karo Pharma arbetar kontinuerligt med att 
bidra till att höja standarden för hälsa och välmående i 
 samhället genom dialog och utbildning, säkerställa minimal 
påverkan från sin leverantörskedja och erbjuda en arbets-
miljö som baseras på mångfald och inkludering.

Påverkan från produkter, konsumenthälsa och dialog
Karo Pharma strävar efter att höja standarden för hälsa och 
välmående i samhället genom att erbjuda och leverera tjäns-
ter, produkter och läkemedel som förbättrar patienters och 
konsumenters hälsa.

På varje marknad samarbetar Karo Pharma med kunder 
och vårdanställda för att säkerställa att man möter konsu-
menternas behov. Karo Pharmas intention är att genom 
utbildning göra det lättare att välja lösningar för vardagliga 
hälsoproblem. Genom att använda sig av metoder som 
fokusgruppsintervjuer, onlineenkäter, marknadsundersök-
ningar och en kontinuerlig dialog med apotekspersonal och 
kundtjänst, får Karo Pharma värdefulla insikter som genererar 
och driver såväl produktutvecklingsprocessen som nya 
tjänster och support för kunder. Karo Pharma vill förbättra 
konsumenternas förståelse för alternativen som finns till-
gängliga för att behandla vardagliga hälsoproblem för att 
förbättra livskvaliteten och hjälpa dem att övervinna de 
 hinder som stoppar dem från att behandla sina vardagliga 
problem. Att bryta tabun som kan stå i vägen för att göra 
smarta val för vardagshälsa är ett ansvar som ligger oss 
varmt om hjärtat och är centralt för vår strategi. Genom att 
interagera med konsumenter lär sig Karo Pharma också att 
förstå deras behov – en kunskap som i sin tur kan användas 
för att förbättra Karo Pharmas kommersiella produktutbud 
och ge konsumenterna en bättre upplevelse.

Påverkan i leverantörskedjan och mänskliga rättigheter
De allra flesta av Karo Pharmas leverantörer finns i Europa. 
Alla leverantörer förhandsgranskas enligt uppsatta kriterier 
som definierats för leverantörer och som under 2021 har 
 uppdaterats med hållbarhetsåtgärder.

Karo Pharma arbetar med ackreditering av leverantörer 
genom sitt ledningssystem, vilket säkerställer att alla Karo 
Pharmas kontraktstillverkare lever upp till de krav som Karo 
Pharma och lagstiftare ställer på dem. Karo Pharmas produk-
ter består av råvaror och material från olika leverantörer, där 
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företaget ställer krav på överenskomna volymer, kvalitet, 
 produktspecifikationer och leverans, som är avgörande för 
att säkerställa produktionen. Karo Pharma har tagit fram en 
uppförandekod för leverantörer som är baserad på relevanta 
ILO- och FN-konventioner och ses över regelbundet. Nästa 
översyn kommer att göras under 2022. Med hjälp av interna 
riktlinjer, tillstånd och policyer bidrar uppförandekoden till att 
motverka risker i värdekedjan som har att göra med kränk-
ningar av mänskliga rättigheter, korruption, sociala förhål-
landen, arbetsmiljö och bestämmelser och villkor.

Som ett nästa steg kommer Karo Pharma att genomföra 
en intern revision, granskning och utvärdering av sina största 
nuvarande leverantörer i början av 2022. Särskilt fokus kom-
mer att ligga på leverantörernas efterlevnad av Karo Pharmas 
uppförandekod, deras fortlöpande hållbarhetsarbete och 
 klimatambitioner, till exempel vetenskapligt baserade reduk-
tionsmål för koldioxidutsläpp. 

Störningar i någon del av värdekedjan kan påverka Karo 
Pharmas förmåga att tillverka produkter i den utsträckning som 
behövs, vilket potentiellt kan resultera i läkemedelsbrist och 
risker för patienters hälsa. Sådana störningar innefattar brist 
på resurser och råvaror, produktionsfel och trans port problem. 
Många läkemedelsföretag har alternativ tillgängliga vid brist 
och i dessa fall blir konsekvenserna inte allvarliga. Finns det 
dock inga alternativ tillgängliga, så kommunicerar och sam-
arbetar Karo Pharma med berörda myndig heter för att hitta en 
lösning. Karo Pharma för en kontinuerlig dialog med leveran-
törer för att minska risken för läkemedelsbrist.

Våra anställda, mångfald och inkludering
För Karo Pharma är det viktigt att erbjuda en miljö som baseras 
på mångfald och inkludering. Som arbetsgivare vill Karo 
Pharma attrahera individer med en stark känsla för entrepre-
nörskap, oavsett kön, sexuell identitet, sexuell läggning, etni-
citet, ras, religion, ursprungsland, handikapp eller ålder. Karo 
Pharma står för lika möjligheter och har en jämn könsfördelning 
i sin ledningsgrupp och andra ledande ställningar. Vi t illämpar 
principen om lika möjligheter och när det gäller kön har vi 40% 
kvinnor i koncernledningen, 50% bland personalcheferna och 
33% i styrelsen. Vi värdesätter mångfald och bland våra 330 
medarbetare finns 38 olika ursprungsländer representerade.

En god arbetsmiljö och de anställdas hälsa är viktiga för 
Karo Pharma och hur vi driver vår verksamhet. De här områ-
dena är viktiga för att uppnå hög motivation och jobbnöjd-
het och säkerställa Karo Pharmas status som attraktiv 
arbetsgivare. Karo Pharma erbjuder sjukförsäkring, friskvårds-
bidrag, regelbundna inspektioner av kontorsutrustning och 
bidrag till hemmakontoret för att säkerställa ordentliga 
arbetsplatser. Precis som med sitt miljöarbete, gör Karo 
Pharma årliga uppföljningar av fysisk och psykosocial hälsa 
och säkerhet för att säkerställa att en god, säker och stimule-
rande arbetsmiljö där människor trivs bibehålls. Som svar på 
frågan ‘Hur engagerad känner du dig i att arbeta för Karo 
Pharma?’ fick Karo Pharma ett eNPS-värde (employee Net 
Promoter Score) på 62 av sina anställda 2021, en ökning från 
52 år 2020*. Som svar på frågan ‘Hur troligt är det att du 
skulle rekommendera Karo Pharma till en vän eller kollega?’, 
fick Karo Pharma ett eNPS-värde på 35 2021, en ökning från  
31 år 2020*.

Välgörenhetsinitiativ
Karo Pharma stödjer ett antal välgörenhetsorganisationer, 

vilket ligger i linje med kärnvärdet att visa hänsyn till närings-
livsklimatet och samhället. 

Operation Smile är en välgörenhetsorganisation som 
 ordnar operationer för barn som fötts med allvarliga miss-
bildningar i ansiktet, framförallt barn som fötts med   
läpp- och gomspalt. Organisationen möjliggör 15 000 ope-
rationer på lika många barn i hela världen varje år. Karo 
Pharma ser detta som ett smart val för att förbättra vardags-
hälsa och har stöttat  Operation Smile sedan 2018.

Styrning och ledning 
Karo Pharma högprioriterar ansvar och agerar för att skapa 
tillit till både produkter och etik. 

Styrning av hållbarhetsagendan
Under 2021 skapade medlemmar i styrelsen och koncernled-
ningen en arbetskommitté för hållbarhetsfrågor, som ska 
driva hållbarhetsagendan inom organisationen. Arbetskom-
mittén rapporterar till VD. Hela styrelsen uppdateras årligen 
och framsteg inom hållbarhet rapporteras till majoritets-
aktieägare en gång om året.  

Under 2022, kommer Karo Pharma att utse en särskild 
hållbarhetsansvarig som kommer att rapportera direkt till VP 
of corporate communications, som i sin tur rapporterar till VD. 
Ytterligare resurser kommer också att fördelas tvärfunktionellt 
för rapportering och uppföljning av hållbarhetsdata.

Anti-korruption
Genom hela värdekedjan, på leverantörs- och kundnivå, finns 
en risk för korruption och därför är det viktigt att Karo Pharma 
arbetar enligt etiska riktlinjer och regler. Detta gäller internt 
och externt gentemot leverantörer och distributörer. För Karo 
Pharma är det avgörande att driva verksamheten på ett etiskt 
sätt. Alla former av mutor och korruption är oacceptabla.

För att ytterligare klargöra vikten av etiskt affärsuppförande 
följer Karo Pharma en uppförandekod. För att förverkliga denna 
har Karo Pharma identifierat ett antal nyckelåtaganden som 
vägleder det dagliga arbetet. Karo Pharmas mål är att vara en 
pålitlig partner för sina kunder, leverantörer och tillsynsmyndig-
heter, och att arbeta med hög integritet mot var och en av de 
parter som tillämpar standarder för Karo Pharma.

Policystyrning och branschstandarder, riktlinjer och 
 tillämpliga regler
Karo Pharmas nyckelåtaganden guidas och styrs av dess led-
ningssystem, som består av 11 tydliga policyer gällande miljö, 
företags sociala ansvar och affärsetik, samt rutiner för att 
säkerställa lag- och kvalitetsefterlevnad, samt patient säkerhet.

Karo Pharmas policyer lagras i vårt versionskontrollerade 
dokumenthanteringssystem Advantum. Alla nyanställda 
måste intyga att de har läst och förstår alla policyer. Karo 
Pharma genomgår kontinuerliga externa revisioner av sitt 
ledningssystem för att utvärdera och säkerställa dess effekti-
vitet. Karo Pharma har även tillstånd att handla med läkeme-
del och certifieringar i Good Manufacturing Practice, Good 
Distribution Practice, samt ISO13485, och är kvalificerat att 
säkerställa patientsäkerheten genom att följa EU-direktiven 
som styr läkemedel för humant bruk.

Karo Pharma lovar därmed att säkerställa produktkvalitet 
och patientsäkerhet för sina konsumenter och patienter. 
Detta är säkrat från början till slut i värdekedjan, från produk-
tion till kundservice. Efter att Karo Pharmas produkter når 
konsumenten och patienten, övervakar Karo Pharma kvalitets-
säkring och patientsäkerhetsdata med en person som är 

behörig för läkemedelsövervakning och som utses av tillsyns-
myndigheten. Den här personen ansvarar för att se till att 
Karo Pharma upprätthåller ett system för översyn av produkter 
och att riskerna och fördelarna med produkterna kontinuerligt 
utvärderas. För att säkerställa patientsäkerheten utbildar 
Karo Pharma all personal årligen för att säkerställa att deras 
kunskaper är uppdaterade.

EU taxonomi
EU:s taxonomiförordning ska tillämpas från 1 januari 2021. 
Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för miljö-
mässigt hållbara investeringar och finansiella produkter, och 
är en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser, och 
trädde i kraft i juli 2020.

Kravet för att tillämpa taxonomin ställs på EU-nivå och 
inte på nationell nivå, vilket innebär att det är stora företag 
av  allmänt intresse (PIE) enligt EU:s definition med fler än 500 
anställda som omfattas. Karo Pharma når inte upp till detta 
gränsvärde och har därmed inte någon rapporterings-
skyldighet enligt taxonomiförordningen.

Framtida utveckling

Bolagets styrelse har ett uttalat mål att skapa ett lönsamt 
bolag och ett ökat aktieägarvärde.

Riskfaktorer

Koncernens verksamhet kan komma att påverkas av många 
olika händelser. Nedan beskrivs de huvudsakliga risker som 
anses vara väsentliga för verksamheten genom att de skulle 
kunna ha en betydande inverkan på finansiell ställning, 
 resultat och/eller anseende. Riskerna har inte ordnats i någon 
 särskild prioriteringsordning. Andra risker, som för Karo Pharma 
är okända eller som för närvarande inte anses väsentliga, 
skulle kunna ha liknande inverkan på verksamheten.

Risker relaterade till marknaden och bolaget
Förvärvsrelaterade risker
Bolaget arbetar utifrån en aktiv förvärvsstrategi och kan, 
 utöver ovan beskrivna förvärv, komma att, inom ramen för 
Bolagets affärsstrategi, förvärva nya, mer mogna projekt samt 
ingå samarbetsavtal med aktörer i syfte att skapa  kassaflöden 
till Bolaget. Karo Pharma utvärderar kontinuerligt potentiella 
förvärv. Om Karo Pharma inte kommer att kunna hitta lämp-
liga förvärvsobjekt och/eller finna nödvändig finansiering för 
framtida förvärvsobjekt till acceptabla villkor kan det leda till 
en avtagande tillväxt för Karo Pharma vilket kan ha en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Skulle Bolaget hitta ett lämpligt förvärvsobjekt finns 
en risk att konkurrenter också är intresserade av samma objekt 
vilket kan leda till att Bolaget inte lyckas förvärva objektet, 
eller förvärva objektet men till för Bolaget oförmånliga villkor. 
Förvärv kan även hindras till följd av konkurrenslagstiftning. 
Vidare finns en risk att genomförda förvärv inte mottas av 
marknaden på ett positivt sätt. Detta kan få en negativ påver-
kan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förvärv medför i allmänhet integrationsrisker. Utöver 
bolagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer 
med nyckelpersoner, kunder och leverantörer påverkas 
negativt. Det finns också en risk att integrationsprocesser 
kan ta längre tid eller bli mer kostsamma än beräknat. *   Enligt Bain & Company, som utvecklat systemet för eNPS, är värden som överstiger 30 mycket bra och över 50 utmärkt.
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Likaså kan förväntade synergier och mål med transaktionen 
helt eller delvis utebli. Integration av förvärv kan innebära 
organisationsförändringar som på kort sikt medför försening 
i genomförande av planer och målsättningar. Samtliga 
dessa risker kan vid uppfyllande ha en negativ påverkan på 
Karo Pharmas verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Lansering av produkter
En lansering av ett nytt läkemedel och/eller annan produkt 
tar tid och kan innebära omfattande investeringar i bland 
annat marknadsföring, lagerhållning av produkter före 
 lansering samt andra typer av kostnader. Det finns en risk att 
lanseringar av nya produkter på befintliga eller nya marknader 
misslyckas. Om Karo Pharma misslyckas i lanseringar av kom-
mande produkter kan det komma att ha en negativ påverkan 
på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

En del av bolagets produkter är receptbelagda och säljs 
enbart genom apotekskedjor. Det finns en risk att läkare väljer 
att inte skriva ut bolagets läkemedel till sina patienter vilket 
skulle kunna medföra en vikande försäljning av bolagets recept-
belagda läkemedel. Oavsett om en läkare skulle skriva ut något 
av bolagets läkemedel är respektive apotekskedja fri att 
erbjuda patienten vilken motsvarande substans de vill. Skulle 
någon eller flera apotekskedjor sluta erbjuda patienter Karo 
Pharmas läkemedel kan det komma att ha en väsentligt negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Konkurrensutsatt marknad
Ett stort antal företag som tillhandahåller produkter inom 
 hälsovård, eller substanser och behandlingar, eller är aktiva 
inom forskning och utveckling av substanser och behandlingar, 
kan komma att konkurrera med produkter från Karo Pharma och 
dess eventuella samarbetspartners. Vissa av dessa företag kan 
ha avsevärt större finansiella och/eller andra resurser än Karo 
Pharma och kan därmed ha bättre förutsättningar att nå fram-
gång i till exempel kontakter med tillståndsgivande myndigheter 
samt i sina marknads-, försäljnings- och distributionsorganisa-
tioner, liksom i forskning och utveckling. En hårdare konkurrens 
kan innebära en risk att Karo Pharma inte kan behålla nuvarande 
marginaler på sina produkter vilket kan ha en negativ påverkan 
på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Det finns också en risk att produktkandidater eller pro-
dukter utvecklade av samarbetspartners inte kommer att 
 föredras framför idag existerande eller nyligen framtagna 
 produkter. En del av Karo Pharmas produkter köps av eller 
medför rätt till ersättning för slutkunden från betalande tredje 
part.  Förändringar sådana genomför kan komma att medföra 
negativa kommersiella och finansiella effekter för Karo 
Pharma. En hög konkurrens kan påverka Karo Pharmas verk-
samhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Snabba förändringar i läkemedelsindustrin
Ett kännetecken för den bransch inom vilken Karo Pharma är 
verksam är dess föränderlighet och snabba utvecklingstakt. 
Detta medför att det ständigt tillkommer produkter och  
förbättrade behandlingsmetoder.

Det finns en risk att Karo Pharma inte utvecklas i samma 
takt eller att dess produkter inte motsvarar de krav som 
marknaden ställer. Klarar inte Karo Pharma av att möta 
mark nadens nya krav riskerar verksamhet, finansiell ställning 
och resultat att påverkas negativt.

Nyckelpersoner och rekrytering
Bolagets affärsstrategi, vilken innebär ett fokus på försäljning 

till skillnad mot tidigare då det låg på forskning och utveckling, 
har fått till följd att Karo Pharma idag i större utsträckning är 
beroende av anställda med specialistkompetens inom mark-
nadsföring och försäljning. Det finns en risk att bolaget inte 
lyckas anpassa sin organisation i motsvarande mån  vilket 
kan leda till ökande kostnader och att ledningens fokus riktas 
från den löpande verksamheten. Detta kan ha en negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Karo Pharma är i hög utsträckning beroende av ett antal 
nyckelpersoner, framförallt personer i företagsledningen, vilka 
besitter stor erfarenhet av och hög sakkunskap om utveckling 
av läkemedelsbolag samt förvärv och integration av nya verk-
samheter. En eventuell förlust av någon eller några av dessa 
kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter.

Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbe-
tare är av yttersta vikt för att säkerställa organisationens kom-
petensnivå. Det finns en risk att Karo Pharma inte lyckas attra-
hera och behålla kvalificerade medarbetare på  acceptabla 
villkor, eller överhuvudtaget vilket kan komma att ha en negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Finansiering
Förvärven har finansierats av banklån. Det finns en risk att 
Karo Pharma i framtiden inte lyckas generera ett tillräckligt 
stort kassaflöde för att kunna hantera kostnaderna kopplade 
till banklånen. Vidare finns en risk att villkoren för lånen för-
ändras negativt eller att Karo Pharma bryter mot nuvarande 
villkor och skyldigheter i låneavtalet. 

Oförmåga att efterleva villkoren i låneavtalet kan med-
föra att Karo Pharma tvingas att återbetala delar av, eller 
hela, den utestående skulden. För det fall någon eller några 
av dessa  risker aktualiseras kan verksamhet, finansiell 
 ställning och resultat påverkas väsentligt negativt.

Ytterligare finansieringsbehov
Karo Pharma kan behöva vända sig till kapitalmarknaden 
eller ta upp finansiering genom lån eller liknande arrangemang. 
Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov 
uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller 
att sådant anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera 
verksamheten enligt planerna. För det fall Karo Pharma miss-
lyckas med att anskaffa ytterligare kapital kan det, bland 
annat, innebära att bolaget missar möjliga förvärv eller andra 
möjligheter på marknaden, vilket kan få en negativ påverkan 
på verksamhet, finansiell ställning och resultat. Oförmåga att 
anskaffa kapital på fördelaktiga villkor kan även få en negativ 
påverkan på finansiell ställning och resultat.

Leverantörs- och samarbetsavtal
Koncernens produkter består av råvaror och insatsvaror från 
flera olika leverantörer. För att säkerställa försäljning är kon-
cernen beroende av att leveranser från tredje part stämmer 
avseende överenskomna volymer, kvalitet och leveranskrav. 
Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan 
innebära att produktion försenas, vilket i det korta perspekti-
vet kan innebära minskad försäljning.

Produktkvalitet
Karo Pharma tillämpar standarder i enlighet med krav inom 
EU för att säkerställa säkerheten och kvaliteten på alla pro-
dukter som bolaget marknadsför. Standarden inom ramen 
för Good Manufacturing Practice, GMP är tillämpliga på alla 
läkemedelsprodukter och kraven är desamma oavsett var 
produktionen utförs. Även för produkter som inte är läke medel 

finns det olika kvalitets- och säkerhetslinjer och Karo Pharma 
är certifierade för ISO13485

Patientsäkerhet
All användning av produkter är försenad med risk för biverk-
ningar av olika slag och i olika grad. Karo Pharma arbetar för 
säker användning av Karo Pharmas produkter genom egen 
avdelning. Alla potentiella biverkningar rapporteras till läke-
medelsmyndighet i enlighet med de regulatoriska krav som 
föreligger produktklassificeringen. 

Logistik
Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från koncer-
nens leverantörer innebär att koncernens leveranser i sin tur 
försenas, blir bristfälliga eller felaktiga. Koncernen är också 
exponerat mot valutakursförändringar. Det kan ej garanteras 
att koncernens verksamhet inte kommer att omfattas av res-
triktioner från myndigheter eller att koncernen erhåller nöd-
vändiga framtida myndighetsgodkännanden. Det finns en 
risk att koncernens förmåga att utveckla produkter minskar 
eller att produkter inte kan lanseras i enlighet med fastställda 
tidsplaner. Dessa risker kan innebära minskad försäljning och 
påverka koncernens resultat negativt.

IT
Bolaget är utsatt för risker relaterade till IT. Dessa kan vara 
intrång i bolagets datasystem, e-mail samt uppkoppling mot 
nätverk. Virus och spamattacker kan i utsatta lägen påverka 
bolagets hela verksamhet.

Risk för störningar i produktionen
Produktionen består av en kedja av processer där avbrott 
eller störningar i något led kan få konsekvenser för förmågan 
att framställa bolagets produkter i den omfattning de 
 efterfrågas. Sådana avbrott kan ha en negativ påverkan på 
 verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Produktansvar och försäkring
Karo Pharmas verksamhet innefattar bland annat en risk 
beträffande produktansvar. Det finns en risk att skadestånds-
anspråk relaterat till skador uppkomna till följd av användande 
av bolagets produkter är så stora att de inte täcks av försäk-
ringar. Ett skadeståndsanspråk som inte täcks av gällande 
 försäkringar kan påverka verksamhet, finansiell ställning och 
resultat negativt. Vidare kan krav, även för det fall dessa täcks 
av försäkringsskyddet, resultera i en ökning av de premier som 
koncernen betalar enligt sina försäkringsavtal. Det finns även 
en risk för att koncernen i framtiden inte kommer att kunna 
teckna eller bibehålla nödvändiga försäkringar på acceptabla 
villkor. Väsentliga höjningar av försäkringspremier eller försäk-
ringar ingångna på oförmånliga  villkor kan ha en negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Immateriella rättigheter
Karo Pharma har förvärvat immateriella rättigheter utveck-
lade av andra företag. Det finns en risk att något av varu-
märkena drabbas av försämrat renommé, vilket kan medföra 
en negativ påverkan på läkemedlets försäljningsförmåga. 

Karo Pharmas förutsättningar för framgång beror delvis 
på dess förmåga att erhålla och försvara patentskydd för 
potentiella och/eller befintliga produkter samt även att 
säkerställa ett varumärkesskydd för dessa produkter.

Det finns en risk att Karo Pharma och dess samarbetspart-
ners kommer att utveckla produkter som inte kan patenteras, 

att beviljade patent inte kommer att kunna vidmakthållas, 
att framtida upptäckter inte kommer att leda till patent, eller 
att beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt skydd 
för Karo Pharmas rättigheter. Det finns även en risk att patent 
inte kommer att medföra en konkurrensfördel för bolagets 
produkter eller att konkurrenter kommer att kunna kringgå 
patent. Om Karo Pharma tvingas försvara sina rättigheter 
gentemot en konkurrent kan det medföra avsevärda kostna-
der, som i sin tur kan påverka verksamhet,  finansiell ställning 
och resultat negativt.

Om bolaget och dess samarbetspartners i sin forskning 
utnyttjar substanser eller metoder som är patenterade eller 
patentsökta av tredje part skulle ägare av dessa patent 
kunna hävda att Karo Pharma eller dess samarbetspartners 
begår patentintrång. En tredje parts patent eller patentan-
sökan skulle kunna hindra någon av Karo Pharmas licens-
tagare att fritt använda en licensierad substans. Kostnader 
som sådana tvister kan innebära kan ha en väsentligt negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Det finns en risk för att beviljade patent inte ger långsiktigt 
skydd, då invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot 
utfärdade patent kan göras efter beviljandet av patenten.

Karo Pharma och dess dotterbolag äger varumärkes-
registreringar för en del varumärken. Det finns alltid risk att 
tvister kan uppstå beträffande intrång i varumärkesrätt eller 
andra immateriella tillgångar eller att varumärkesskydd inte 
erhålls. Tvister av detta slag skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Karo 
Pharma är dessutom beroende av know-how och det kan inte 
uteslutas att konkurrenter utvecklar motsvarande know-how 
eller att Karo Pharma inte lyckas skydda sitt kunnande på ett 
effektivt sätt, vilket kan ha en negativ påverkan på verksam-
het, finansiell ställning och resultat.

Valuta-, ränte- och kreditrisker
Karo Pharmas verksamhet är utsatt för valutakursrisker då 
en del av Karo Pharmas inköp och försäljning av produkter 
sker i utländska valutor. Valutakurser kan förändras väsentligt 
 vilket skulle kunna komma att påverka Bolagets verksamhet, 
 finansiella ställning och resultat negativt.

En del av koncernens operativa kostnader uppstår i vissa 
valutor medan intäkterna uppstår i andra. Ändrade valutakurser 
riskerar att ha en negativ påverkan på verksamhet, finansiell 
ställning och resultat.

Genom att bolagets finansiering idag till del består av,  
och framöver kan bestå av, räntebärande skulder påverkas 
 koncernens nettoresultat av förändringar i det allmänna 
 ränteläget. En förändrad räntenivå kan ha en negativ 
 påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.
Kreditrisk uppstår genom likvida medel och kredit expo-
neringar gentemot kunder, inklusive utestående  fordringar 
och avtalade transaktioner. Det finns en risk att  bolagets 
 riskbedömning av en kunds kreditvärdighet, och kreditrisk-
hantering i övrigt, inte är tillräcklig vilket kan få en negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Skatterelaterade risker
Bolaget bedriver, och kan komma att bedriva, sin verksamhet  
i Sverige liksom i andra länder. Bolaget anser att verksamheten 
bedrivs i enlighet med relevanta tolkningar av skattelagstift-
ning, skatteavtal och andra skatteföreskrifter i varje relevant 
jurisdiktion samt ställningstaganden från berörda skatte-
myndigheter. Skattereglering är komplex och föremål för olika 
tolkningar varför det finns en risk att Karo Pharmas tolkning 
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andra regler som påverkar bolagets verksamhet, eller föränd-
ringar i bolagets resultat och affärsutveckling. Aktiemarknader 
kan från tid till annan uppvisa betydande fluktuationer 
 avseende pris och volym som inte behöver vara relaterade 
till bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. Därutöver kan 
bolagets resultat och framtidsutsikter från tid till annan 
komma att vara lägre än förväntningarna från kapitalmark-
nader, analytiker eller investerare. Någon eller några av 
dessa faktorer kan påverka aktiekursen negativt och i sin tur 
leda till förluster för aktieägarna. Risken för fluktuationer i 
aktiekursen är större för aktier med låg omsättning.

Noteringskrav
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North 
Growth Market. Bolagets aktier kan komma att avnoteras för 
det fall Karo Pharma inte lever upp till de krav som gäller för 
aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Mar-
ket. En avnotering skulle försvåra för aktieägarna att avyttra 
sina aktier i Karo Pharma.

Likviditet i aktien
Karo Pharma kan inte förutse i vilken mån investerarintresse 
kommer att leda till utveckling och upprätthållande av en 
aktiv och likvid handel i aktien. Om en aktiv och likvid handel 
inte kan upprätthållas kan det innebära svårigheter att 
avyttra aktierna till ett pris och vid en tidpunkt som bedöms 
lämplig, eller överhuvudtaget.

Förslag till vinstdisposition
Till 2022 års årsstämmas förfogande står följande vinstmedel:
– Överkursfond 4 896 405 KSEK
– Balanserat resultat 712 240 KSEK
– Årets resultat - 28 900 KSEK
Totalt disponibla vinstmedel 5 579 746 KSEK

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 
5 579 746 KSEK balanseras i ny räkning.

och tillämpning av gällande lagar, regler, rättspraxis eller 
övrig praxis inte har varit, eller kommer att fortsättningsvis 
vara, korrekt.

Vidare kan sådana lagar, regler och praxis komma att 
ändras på sätt så att Karo Pharmas nuvarande tolkning och 
tillämpning anses inkorrekt. För det fall Karo Pharmas tolk-
ning och/eller tillämpning av skattelagstiftning, skatteavtal 
och andra liknande skatteföreskrifter är felaktig, eller om en 
eller flera myndigheter lyckas göra negativa skattejusteringar, 
eller att förutnämnda lagar och föreskrifter förändras med 
retroaktiv verkan, kan bolagets nuvarande och historiska 
hantering av skattefrågor ifrågasättas. Skulle skattemyndig-
heter med framgång göra gällande anspråk kan detta leda 
till ökade skattekostnader, skattetillägg och ränta vilket kan 
komma att ha en väsentligt negativ påverkan på verksam-
het, finansiell ställning och resultat.

Goodwill och produkträttigheter
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde, enligt vad som 
 fastställts vid förvärvstidpunkten för en verksamhet, efter 
avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
 Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som 
 väntas gynnas av rörelseförvärvets synergieffekter. Nedskriv-
ningsbehovet prövas minst en gång per år eller när det finns 
tecken på att det behöver prövas. Prövningen av nedskriv-
ningsbehovet utförs på den nivå på vilken goodwill övervakas  
i den interna styrningen av bolaget. Karo Pharmas två 
 produktgrupper Rx och OTC har identifierats som kassa-
genererande enheter. Goodwill redovisas som en immateriell 
tillgång med obestämbar nyttjandeperiod.

Betydande värdeminskning kan uppstå i framtiden av 
olika skäl, såsom ogynnsamma marknadsförhållanden som 
antingen gäller bolaget specifikt, hela läkemedels- eller 
healthcare-området eller mer allmänt. Betydande nedskriv-
ningar kan komma att krävas även av andra anledningar. 
Detta kan påverka Karo Pharmas verksamhet, finansiella 
ställning och resultat negativt.

Avtal med samarbetspartners
Karo Pharma kan komma att samarbeta med andra läke-
medelsbolag inom marknadsföring och utvecklingsarbete. 
Uteblivna samarbetsavtal eller bristande uppfyllelse av mot-
parters åtaganden enligt samarbetsavtalet, eller arbeten 
vars kvalitet inte når upp till önskad nivå, kan ha en negativ 
påverkan på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Myndighetsprövning och produktnormer
Forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och 
marknadsföring av läkemedel underkastas inspektioner från 
flera myndigheter. Före lansering måste alla läkemedel som 
utvecklats av Karo Pharma, av dess samarbetspartners eller 
enligt licens från Karo Pharma, genomgå en omfattande pro-
cess för att erhålla myndighetsgodkännande. Det finns en 
risk att myndigheter inte godkänner läkemedel som utvecklas 
av Karo Pharma, av dess samarbetspartners eller på licens 
från bolaget. Det finns en risk att godkännandeprocessen 
leder till krav på utökade studier och ytterligare dokumenta-
tion av en läkemedelssubstans, och därmed ökade kostnader 
och förseningar i projekt, eller till och med nedläggning av 
projekt på grund av ohanterligt höga utvecklingskostnader. 
Detta kan ha en väsentligt negativ påverkan på verksamhet, 
finansiell ställning och resultat.

Även om myndighetsgodkännande för lansering av ett 
läkemedel erhålls finns det en risk att användning av patienter 

visar sådana ogynnsamma effekter att produkten tvingas 
dras tillbaka från marknaden med uteblivna intäkter som följd.

Om Karo Pharmas produkter eller verksamhet skulle 
komma att omfattas av ytterligare eller förändrade åtgärder 
eller restriktioner från reglerande myndigheter kan detta 
komma att få negativa kommersiella och finansiella effekter 
för Karo Pharma, vilket kan ha en negativ påverkan på verk-
samhet, finansiell ställning och resultat.

Förändringar i regelverk och sjukvårdssystem
Framtida förändringar av sjukvårdssystem kan komma att 
genomföras i de länder där bolaget och dess samarbetspart-
ners har för avsikt att marknadsföra läkemedel. Sådana 
 förändringar kan komma att påverka försäljningspotentialen 
för dessa produkter samt förmågan att erhålla nya sam-
arbetspartners.

Regulatoriska kostnader och resurser
Läkemedelsindustrin inom vilken bolaget verkar, är föremål 
för omfattande reglering. För att lyckas med sin regelefterlev-
nad krävs att Karo Pharma har nödvändiga tillstånd och 
 följer de regler som verksamheten omfattas av. Sådan 
regelefterlevnad är resurskrävande, både ekonomiskt och 
operationellt, och det finns en risk att Karo Pharma inte 
lyckas att upprätthålla den standard som krävs till acceptabla 
kostnader eller överhuvudtaget. För de fall där bolaget inte 
lyckas kan det komma att ha en väsentligt negativ påverkan 
på verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Risker relaterade till aktien
Nyemissioner och försäljning av värdepapper
Karo Pharma kan komma att behöva emittera ytterligare 
aktier eller andra värdepapper i framtiden, vilket kan ha en 
negativ påverkan på marknadspriset på utestående aktier. 
Vidare kan en emission av nya aktier innebära att befintliga 
aktieägare späds ut för det fall de inte utnyttjar, eller kan 
utnyttja, sin företrädesrätt eller att bolagsstämman beslutar 
om att göra avsteg från sådan företrädesrätt.

Härutöver kan betydande försäljningar av aktier från 
större aktieägare eller en allmän uppfattning om att en emis-
sion av aktier kan komma att äga rum påverka marknads-
priset på Karo Pharmas aktier negativt.

Utdelning
Beslut om framtida utdelning fattas av aktieägarna på 
bolagsstämman. Eventuella framtida utdelningar och stor-
leken på sådana utdelningar är bland annat beroende av 
Karo Pharmas framtida verksamhet, framtidsutsikter, resultat, 
finansiella ställning, utdelningsbara medel, kassaflöde, rörelse-
kapitalbehov samt generella finansiella och legala restriktio-
ner. Det finns många risker som kan komma att påverka Karo 
Pharmas verksamhet negativt och därmed leda till att Karo 
Pharma inte presterar ett resultat som möjliggör utdelning på 
aktierna i framtiden. 

Aktiernas kursutveckling
Värdepappershandel är alltid förknippat med risk och risk-
tagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma 
att få tillbaka hela eller ens delar av investerat kapital. Priset 
på aktierna kan bli föremål för fluktuationer till följd av en för-
ändrad uppfattning på kapitalmarknaden avseende aktierna 
eller liknande värdepapper, på grund av olika omständig-
heter och händelser såsom ändringar i tillämpliga lagar och 
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FEMÅRSÖVERSIKT

KONCERNEN

MSEK om inget annat anges 2021 2020 2019 2018 2017

Resultaträkning
Intäkter 2 961,4 2 882,9 1 901,2 1 615,1 657,6
Kostnad för sålda varor -1 255,0 -1 287,5 -917,2 -676,3 -315,7
Försäljningskostnader -1 090,2 -955,2 -600,3 -443,0 -198,6
Administrationskostnader -422,7 -395,9 -188,4 -78,5 -43,7
Forsknings- och utvecklingskostnader  -     -    - -0,6 -4,4
Rörelseresultat 205,9 230,3 172,1 414,3 79,9
Resultat efter skatt -17,0 82,9 8,9 657,4 14,5

Balansräkning
Summa anläggningstillgångar 11 102,1 10 786,5 9 723,5 5 972,6 3 017,3
Övriga omsättningstillgångar 1 230,6 1 160,7 926,3 513,5 286,0
Likvida tillgångar 260,7 570,4 248,8 398,6 838,6
Summa omsättningstillgångar 1 491,3 1 731,0 1 175,1 912,1 1 124,6
Summa tillgångar 12 593,4 12 517,5 10 898,5 6 884,6 4 148,8

Eget kapital 5 814,3 5 638,5 5 641,9 3 611,0 1 586,5
Långfristiga skulder 6 192,8 1 657,5 1 720,5 1 980,6 1 542,2
Kortfristiga skulder 586,3 5 221,5 3 536,1 1 293,1 1 013,2
Summa skulder och eget kapital 12 593,4 12 517,5 10 898,5 6 884,6 4 141,8

Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten 532,6 329,2 106,8 318,0 33,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -822,7 -1 544,3 -2 441,7 -2 692,1 -1 245,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20,8 1 543,5 2 184,6 1 931,2 1 931,1
Årets kassaflöde -310,8 328,4 -150,2 -442,9 718,8

Nyckeltal
Soliditet % 46,2 45,0 51,8 52,5 38,3
Genomsnittligt antal anställda 241,5 243,0 129,1 90,0 90,8

Data per aktie
Resultat per aktie (SEK)

– genomsnittligt antal aktier -0,08 0,37 0,05 4,63 0,17
– antal aktier vid årets slut -0,08 0,36 0,04 4,00 0,18

Operativt kassaflöde per aktie (SEK)
– genomsnittligt antal aktier 2,37 1,48 0,61 2,24 0,40
– antal aktier vid årets slut 2,37 1,46 0,47 1,94 0,41

Eget kapital per aktie vid årets slut 25,82 25,05 25,07 21,97 19,31
Börskurs vid årets slut 60,00 52,50 40,52 37,05 33,50

Antal aktier (tusental)
Genomsnittligt antal utestående aktier 224 433 222 608 174 477 141 888 84 217
Genomsnittligt antal utestående aktier vid full utspädning 224 433 222 608 174 477 141 888 84 217
Antal aktier vid årets slut 225 033 225 033 225 033 164 333 82 166
Antal aktier vid full utspädning 225 033 225 033 225 033 164 333 82 166

I tabellerna nedan återges finansiell information i sammandrag för räkenskapsåren 2017–2021. Fr o m den 1 januari 2019 tilläm-
par koncernen IFRS 16 Leasingavtal. Jämförelsetalen för år 2017-2018 har ej omräknats då koncernen tillämpat den framåtrik-
tade metoden vid implementeringen av IFRS 16.    

Viktiga externa och interna regelverk  
och policier som påverkar bolagsstyrningen

Väsentliga interna regelverk  
och policier

• Bolagsordning

• Styrelsens arbetsordning

•  Instruktion för verkställande direktör  
inklusive instruktion om finansiell  
rapportering

•  Instruktioner till respektive  
styrelsekommitté

• Informationspolicy

• Insiderpolicy

• Riskhanteringspolicy

• Ekonomihandbok

•  Uppförandekod och affärs etiska  
bestämmelser

Väsentliga externa regelverk

• Svensk aktiebolagslag

• Svensk bokföringslag

• Svensk årsredovisningslag

•  Nasdaq Stockholms Regelverk 
för emittenter

• Svensk kod för bolagsstyrning

Aktieägare
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Inledning
Karo Pharma AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på 
Nasdaq First North Growth Market sedan den 25 mars 2022. 
Innan dess var företaget noterat på Nasdaq Stockholm.  
Karo Pharmas bolagsstyrning baseras på svenska regler och 
svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen 
men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk 
Kod för bolagsstyrning (“Koden”), bolagsordningen och andra 
relevanta regelverk under 2021. 

Styrelsen för Karo Pharma lämnar här 2021 års bolagsstyr-
ningsrapport enligt kraven i Årsredovisningslagen (ÅRL)  (6 
kap 8 §) och Koden (se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 
hemsida www.bolags styrning.se). Karo Pharma tillämpar 
Koden sedan den 1 juli 2008.

Koncernen består av moderbolaget Karo Pharma AB med 
de direkt helägda dotterbolagen Karo Pharma Sverige AB, 
Karo Pharma Norge AS, Karo Pharma Oy, Karo Pharma ApS, 
Karo Pharma AG, BioPhausia AB, Karo Pharma UK Ltd, Karo 
Pharma S.R.L. och Trimb Holding AB. Karo Pharma Norge AS 
har ett direkt helägt dotterbolag och Trimb Holding AB 
totalt 9 direkt eller indirekt helägda dotterbolag. 

Avvikelse från Koden
Karo Pharma följde under 2021 Kodens princip om att “följa 
eller förklara” och 2021 hade Karo Pharma en avvikelse att 
rapportera. 

Den gäller kodregeln 9.1 om att styrelsen ska inrätta ett 
ersättningsutskott. Styrelsen har, baserat på dess storlek och 
sammansättning, bedömt att ersättningsutskottets uppgifter 
bäst utförs av styrelsen i sin helhet och har därför beslutat att 
inte tillsätta något särskilt utskott, vilket är en avvikelse från 
kodregeln 9.1 att styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott.

Aktieägare
Karo Pharma AB:s aktier är sedan 1998 noterade på Nasdaq 
Stockholm. Den 31 december 2021 uppgick antalet aktieägare 
till 7 003 (7 940). Enligt ägarförteckningen hos Euroclear 
Sweden AB per den 31 december 2021, var 79,9 (76,7) procent 
av aktierna ägarregistrerade av Karo Intressenter AB. De tio 
största ägarna ägde 86,4 (81,4) procent av det totala antalet 
aktier. Inga överträdelser av noteringsavtalet eller god sed på 
aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller 
Aktiemarknadsnämnden inträffade under räkenskapsåret.  
I mars 2022 avnoterades aktien från Nasdaq Stockholm och 
flyttades till First North Growth.

Information beträffande Karo Pharmas aktier
Efter nyemissionen som registrerades i oktober 2019 uppgick 
totalt antal aktier till 225 033 204. Varje aktie är förenad 
med en röst och berättigar till lika stor andel av bolagets 
utdelningsbara vinstmedel.

Den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Karo Pharma 
till 225 033 204 varav 0 i eget förvar.

Bolagsstämma
Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där 
aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare som 

vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska 
vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktie-
boken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en 
anmälan till bolaget enligt kallelse.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt 
via bolagets hemsida (www.karopharma.se). Årsstämma ska 
hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. 

På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om 
 styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen 
ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för det 
gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av årsredo-
visning, disposition av vinstmedel eller behandling av förlust, 
arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersätt-
ning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämman 2021
Styrelsen lämnade på årsstämman en redogörelse för sitt 
arbete under det gångna året samt kring bolagsstyrningsfrågor 
i övrigt. Styrelsens ordförande informerade årsstämman om 
koncernens utveckling och ställning samt kommenterade 
resultatet för 2020.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020, beslu-
tade om behandling av bolagets förlust samt beviljade styrel-
sens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Stämman beslöt att 
ingen utdelning skulle lämnas.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex 
 ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Erika 
Henriksson, Flemming Ørnskov, Kristofer Tonström och Uta 
Kemmerich-Keil samt nyval av Patrick Smallcombe och Mark 
Keatley. Årsstämman valde vidare Patrick Smallcombe som 
styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av Ernst & Young AB som 
revisionsbolag samt ersättningar till styrelse och revisor i 
enlighet med valberedningens förslag. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att 
anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens för-
slag, bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till årsstämman 
2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna 
aktier och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. 
Syftet med bemyndigandet att förvärva aktier är att ge 
 styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma 
besluta om förändringar av bolagets kapitalstruktur och där-
med bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna 
använda återköpa aktier i bolagets incitamentsprogram. 
 Syftet med bemyndigandet att överlåta aktier är att öka 
 bolagets finansiella flexibilitet, att möjliggöra förvärv genom 
betalning med aktier, att tillföra bolaget nytt kapital och/eller 
nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller 
 förvärv av andra företag eller verksamheter. Högst så många 
aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte över-
stiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får 
ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid 
tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens för-
slag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och 
längst intill nästkommande årsstämma besluta om emission 
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bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registre-
rade aktiekapitalet vid tidpunkten för emissions beslutet. 
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse  
om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Årsstämma 2022
Karo Pharmas årsstämma 2022 äger rum torsdagen den  
31 maj. Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på 
 årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran därom 
till styrelsen i god tid före årsstämman. Mer information  
finns på Karo Pharmas hemsida. www.karopharma.se

Valberedning
Inför årsstämman 2022 har ingen valberedning utsetts. 

Externa revisorer
Enligt bolagsordningen ska Karo Pharma som extern revisor 
ha ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2021 
 valdes, till och med årsstämman 2022, det registrerade revi-
sionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Till huvudansvarig 
revisor utsågs Jonatan Hansson. 

Revisorn granskar moderbolagets och koncernens räken-
skaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. Den 
externa revisionen av moderbolagets och koncernens räken-
skaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs enligt 
god revisionssed i Sverige.

Bolaget uppdrog åt revisorn att översiktligt granska en 
delårsrapport under 2021 i enlighet med vad Koden stadgar. 
För information om arvode till revisorn hänvisas till not 29 i 
 årsredovisningen för 2021.

Styrelsen
Vid val av styrelse ska eftersträvas att styrelsen som helhet 
besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och 
erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden 
som råder i de regioner och på de marknadsområden där 
koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs. Vid val av 
 styrelse ska även faktorer beaktas för att uppnå mångfald  
i styrelsen. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av 
 ledamöter med varierande kön samt med en varierande 
utbildnings- och yrkesbakgrund.

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta 
 bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa 
 möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens 
verksamhet och utveckling, dess ekonomiska situation samt 
utvärdera den operativa ledningen. I styrelsen avgörs bland 

annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och 
organisation, affärsplaner, finansiella planer och budget 
samt beslutas om väsentliga avtal, större investeringar och 
åtaganden samt finans-, informations-, insider- och riskhan-
teringspolicy.

Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs 
 årligen och som reglerar frekvens och dagordning för styrelse-
möten, distribution av material till sammanträden samt ären-
den att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. 
Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas 
mellan styrelsen och dess kommittéer i förekommande fall. 
Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar 
arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande 
och VD samt definierar VDs befogenheter.

Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsam-
mans med VD. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelseleda-
möterna en skriftlig dagordning och ett fullödigt beslutsunder-
lag. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder 
bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärderingen av 
 styrelsens arbete. 

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre 
och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. 
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet 
 styrelseledamöter är närvarande.

Styrelsens arbete 2021
Under 2021 har 11 protokollförda ordinarie sammanträden 
 hållits. Styrelsen har varit beslutsför vid samtliga styrelsemöten. 
Styrelsens beslut fattas efter en öppen diskussion som leds av 
ordföranden.

Större ärenden som behandlats av styrelsen under 2021 
omfattar i huvudsak förvärv.

 
Styrelsens utskott
Styrelsen har, baserat på dess storlek och sammansättning, 
bedömt att ersättningsutskottets uppgifter bäst utförs av 
 styrelsen i sin helhet och beslutade därför att inte tillsätta 
detta utskott, vilket är en avvikelse från kodregeln att styrelsen 
ska inrätta ett ersättningsutskott.

Det är således styrelsen i sin helhet som fullgör de uppgifter 
som enligt aktiebolagslagen och Koden ska fullgöras av 
ersättningsutskott.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter utförs av styrelsen i sin helhet. 
Uppgifterna följer av instruktioner som årligen fastställs av 
styrelsen och ingår i styrelsens arbetsordning. I dessa ingår 
att lämna förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande 
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Styrelse Tidsperiod under 2021 Invald Styrelse arvode
Närvaro

antal möten

Oberoende i
förhållande till  

bolaget och
företagsledningen

Oberoende i
förhållande

till bolagets större
aktieägare

Håkan Åström Till 21 april 2017 91 4(11) Ja Ja
Bo Jesper Hansen Till 21 april 2019 180 4(11) Ja Ja
Erika Henriksson 2019 300 10(11) Ja Nej
Vesa Koskinen Till 21 april 2019 91 4(11) Ja Nej
Flemming Ørnskov 2019 300 11(11) Ja Ja
Kristofer Tonström 2020 300 11(11) Ja Ja
Uta Kemmerich-Keil Från 25 maj 2020 300 11(11) Ja Ja
Patrick Smallcombe Från 21 april 2021 420 7(11) Ja Ja
Mark Keatley Från 21 april 2021 209 7(11) Ja Ja

http://www.bolags-styrning.se
http://www.karopharma.se
http://www.karopharma.se
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befattningshavare, lämna förslag till styrelsen om VD:s lön 
och övriga anställningsvillkor, fastställa löner och anställ-
ningsvillkor för övriga medlemmar i ledningsgruppen samt 
utarbeta förslag till incitamentsprogram och andra former 
av bonus eller liknande kompensation till anställda. VD kan 
vara föredragande i frågor som rör ersättningsutskottets 
uppgifter men deltar inte vid behandlingen av egen lön och 
anställningsvillkor.

På årsstämman presenterar styrelsen förslag till riktlinjer 
för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och 
andra personer i bolagets ledning, för godkännande av 
 aktieägarna.

För ytterligare beskrivning av anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare och ersättningar till styrelsen hän-
visas till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av delar av styrelsen genom Mark 
Keatley, Uta Kemmerich-Keil och Erika Henriksson. Uppgif-
terna följer av instruktioner som årligen fastställs av styrelsen 
och ingår i styrelsens arbetsordning. I dessa ingår att under-
stödja styrelsen i arbetet med att övervaka och  kvalitetssäkra 
den finansiella rapporteringen och effektiviteten i bolagets 
interna kontrollsystem och riskhantering.

Revisionsutskottet träffar bolagets revisorer, utvärderar 
revisionsinsatserna, revisorernas oberoende samt godkänner 
vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från de externa 
revisorerna.

VD och företagsledningen
I ledningsgruppen ingår VD, CFO, CCO, CMO, VP Operations, 
VP Commercial Pharma, VP Scientific Affairs, VP Business 
Development, Head of People & Organization och Head of 
Digital. Ledningsgruppen har gemensamma möten för att 
diskutera koncernens resultat och finansiella ställning, 
 verksamhetens utveckling i övrigt, strategifrågor samt upp-
följning av budget och prognoser.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget 
enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

VD verkställer ledningens beslut i organisationen, baserat 
på den av styrelsen fastlagda strategin och företagsmålen. 
Respektive funktionsansvarig ser till att besluten genomförs 
och följer upp verkställighet.

Företagsledningen svarar för att utforma förslag till och 
genomföra koncernens övergripande strategier samt 
behandlar frågor som förvärv och avyttringar. Uppgift om 
medlemmarna i företagsledningens ålder, huvudsakliga 
utbildning, arbetslivserfarenhet, egna och närståendes inne-
hav av aktier i bolaget redovisas på sidorna 60-61.

Intern kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen

Inledning
Styrelsens och VD:s ansvar för den interna kontrollen regleras  
i den svenska aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar regleras 
även i Koden. Årsredovisningslagen innehåller krav på 
 upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för 
intern kontroll och riskhantering i samband med den finan-
siella rapporteringen.

Karo Pharmas process för intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen är utformad för att rimligt säker-
ställa kvaliteten och riktigheten i rapporteringen. Processen 
ska säkra att rapporteringen är upprättad i överensstämmelse 

med tillämpliga lagar och förordningar samt krav på note-
rade bolag i Sverige.

En förutsättning för att detta ska uppnås är att det finns 
en god kontrollmiljö, att det görs tillförlitliga riskbedömningar, 
att det finns etablerade kontrollstrukturer och kontrollaktiviteter 
samt att information och kommunikation liksom uppföljning 
fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Internrevision
Styrelsen har utvärderat behovet av en internrevisionsfunk-
tion och kommit fram till att en sådan inte är motiverad i  
Karo Pharma med hänsyn till verksamhetens omfattning samt 
att styrelsen genom revisionsutskottets uppföljning av den 
interna kontrollen bedöms vara tillräcklig för att säkerställa 
att den interna kontrollen är effektiv. Styrelsen omprövar 
behovet när förändringar sker som kan föranleda ompröv-
ning och minst en gång per år.

Kontrollmiljö
Karo Pharmas organisation är utformad för att snabbt kunna 
reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut 
 fattas därför på bolagsnivå. Beslut om strategi, inriktning, 
förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av Karo 
Pharmas styrelse och koncernens ledningsgrupp.

Styrelsens arbete med intern kontroll omfattar intern 
 kontroll avseende den finansiella rapporteringen och intern 
kontroll ur ett operativt perspektiv. Riskhantering är en inte-
grerad del i styrelsens arbete med intern kontroll vars syfte är 
att säkerställa att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt.

Kontrollstrukturer
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD respektive 
styrelsens kommittéer säkerställs en tydlig roll- och ansvars-
fördelning.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen. VD ansvarar för det system av rutiner, processer 
och kontroller som utarbetats för den löpande verksamheten. 
Här ingår bland annat riktlinjer och rollbeskrivningar för olika 
befattningshavare samt regelbunden rapportering till 
 styrelsen utifrån fastställda rutiner. Policier, processer, rutiner, 
instruktioner och mallar för den finansiella rapporteringen 
och det löpande arbetet med ekonomiadministration och 
finansiella frågor finns dokumenterade i Karo Pharmas 
 Ekonomihandbok. Rutiner och aktiviteter har utformats för att 
hantera och åtgärda väsentliga risker som är relaterade till 
den finansiella rapporteringen och som identifierats i riskana-
lysen. Utöver Ekonomihandboken är de mest väsentliga, över-
gripande koncerngemensamma styrdokumenten finanspolicy, 
informationspolicy, insiderpolicy samt riskhanteringspolicy.

Riskbedömning
Minst en gång per år görs en genomgång för att identifiera 
och utvärdera Karo Pharmas riskbild. Arbetet innebär även 
att bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas för 
att minska och förebygga koncernens risker. I detta arbete 
ingår att säkerställa att koncernen är tillbörligt försäkrad 
samt bereda beslutsunderlag beträffande eventuella föränd-
ringar av Policier, riktlinjer och försäkringar.

Karo Pharmas system för att identifiera, rapportera och 
åtgärda risker är en integrerad del i den löpande rapporte-
ringen till ledningsgruppen och styrelsen samt utgör en viktig 
grund för bedömningen av risker för fel i den finansiella 
 rapporteringen.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Som ett led i processen identifieras de poster i resultat- och 
balansräkningen där risken för väsentliga fel är förhöjd. För 
Karo Pharma finns risker relaterade till förvärv bland annat 
beträffande utnyttjandet av produktportföljer och synergier. 
Vidare verkar Karo Pharma på en konkurrensutsatt mark-
nad med risker för prispress och volymbortfall. 

Karo Pharma redovisar betydande värden för goodwill 
och produkträttigheter där värdeminskning kan uppstå i 
framtiden av olika skäl. I övrigt hänvisas till förvaltnings-
berättelsen.

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter har som främsta syfte att förebygga och 
på ett tidigt stadium upptäcka fel i den finansiella rapporte-
ringen så att dessa kan hanteras och rättas till. Kontrollaktivi-
teter finns på både övergripande och mer detaljerade nivåer 
och är av både manuell och automatiserad karaktär. Behö-
righeter till IT-system begränsas i enlighet med befogenheter 
och behörigheter.

Ekonomifunktionen sammanställer månatliga finansiella 
rapporter där resultat och kassaflöde för den gångna perio-
den redovisas och budgetavvikelser analyseras och kom-
menteras.

Uppföljning sker genom regelbundna möten för genom-
gång av dessa rapporter och analyser med linjechefer och 
projektledare. På dessa sätt följs väsentliga fluktuationer och 
avvikelser upp, vilket minimerar riskerna för fel i den finan-
siella rapporteringen. 

Boksluts- och årsredovisningsarbetet är processer där 
det finns ytterligare risker för att fel i den finansiella rappor-
teringen uppstår. Detta arbete är av mindre repetitiv karaktär 
och innehåller fler moment av bedömningskaraktär. Viktiga 
kontrollaktiviteter är bland annat att det finns en väl funge-
rande rapportstruktur där linjecheferna och projektledarna 
 rapporterar enligt standardiserade rapporteringsmallar, samt 
att viktiga resultat- och balansposter specificeras och 
 kommenteras.

Information och kommunikation
Karo Pharmas informations- och kommunikationsvägar ska 
bidra till en fullständig och korrekt finansiell rapportering som 
sker i rätt tid. Detta uppnås genom att samtliga relevanta 
riktlinjer och instruktioner för interna processer görs tillgängliga 
för samtliga berörda medarbetare. Vid behov tillhandahålls 
regelbundna uppdateringar och meddelanden om ändringar 
av redovisningsregler/riktlinjer, rapporteringskrav samt krav 
om informationsgivning.

Informationsverksamheten regleras i en informationspolicy. 
För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att 
bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information 
till aktieägare och finansmarknad. Karo Pharmas kommuni-
kation ska vara korrekt, öppen, snabb och samtidig till alla 
intressegrupper. All kommunikation ska ske i enlighet med 
NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter. Den finansiella 
informationen ska ge en allsidig och tydlig bild av företaget, 
dess verksamhet, strategi och ekonomiska utveckling.

Styrelsen fastställer årsredovisningar, bokslutsrapporter 
och delårsrapporter. Samtliga finansiella rapporter publiceras 
på hemsidan (www.karopharma.se) sedan de först offentlig-
gjorts enligt börsens regelverk.

Årsredovisningen tillgängliggörs via hemsidan, och till-
handahålls i tryckt format för de som så önskar.

Uppföljning
Revisionsutskottets uppföljning av den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen sker bland annat 
genom uppföljning av finansdirektörens respektive de externa 
revisorernas arbete och rapporter.

Arbetet innefattar att säkerställa att åtgärder vidtas 
rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit 
vid den externa revisionen.

Uppföljningen sker med fokus på hur Karo Pharma följer 
sina regelverk och existensen av effektiva och ändamålsen-
liga processer för riskhantering, verksamhetsstyrning och 
intern kontroll.

Den externa revisorn följer årligen upp utvalda delar av 
den interna kontrollen inom ramen för den lagstadgade 
 revisionen. Revisorn rapporterar utfallet av sin granskning till 
styrelsen genom revisionsutskottet och företagsledningen. 

Väsentliga iakttagelser rapporteras i förekommande fall 
direkt till revisionsutskottet. Under 2021 har revisorn som ett 
led i räkenskapsrevisionen följt upp delar av den interna 
kontrollen i utvalda nyckelprocesser och kommunicerat detta 
med företagsledningen och revisionsutskottet.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Styrelse 

Namn: Flemming Ørnskov
Styrelseledamot
Född: 1958
Invald: 2019

Utbildning: 
MD, University of Copenhagen, MBA, INSEAD 
och MPH, Harvard University

Övriga uppdrag och tidigare befattningar:  
VD för Galderma SA samt styrelseordförande 
i Waters Corporation och styrelseledamot i 
CENTOGENE. Tidigare har Flemming Ørnskov 
varit VD för Shire Plc. samt haft ledande befatt-
ningar på Bayer, Merck & Co. och Novartis.

Oberoende i förhållande till bolaget  
och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till  
huvudägaren: Ja

Aktieinnehav: 0

Namn: Kristofer Tonström
Styrelseledamot
Född: 1979
Invald: 2020

Utbildning: 
BSc, Economics, Göteborgs  Universitet.

Övriga uppdrag och tidigare  
befattningar: VD för Clas Ohlson. Tidigare har 
han, bland annat, varit koncernchef för Filippa K 
och Omega Pharma Nordics samt VD för 
Perrigo Northern Europe. Han har också under 
11 år haft olika roller på P&G.

Oberoende i förhållande till bolaget  
och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till  
huvudägaren: Ja

Aktieinnehav: 0

Namn: Uta Kemmerich-Keil 
Styrelseledamot
Född: 1966
Invald: 2020

Utbildning: 
MSc, Economics, Freiburg
University

Övriga uppdrag och tidigare befattningar: 
Styrelseledamot i Schott AG, Röchling S.E. och 
Affimd NV. Har tidigare lett P&Gs verksamhet 
inom Personal Healthcare International och 
har lång erfarenhet från Merck KGaA där hon, 
bland annat, var VD för OTC och Allergi glo-
balt samt Vice VD för Finans och M&A. 

Oberoende i förhållande till bolaget  
och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till  
huvudägaren: Ja
 
Aktieinnehav: 0

Namn: Patrick Smallcombe
Styrelseordförande
Född: 1963
Invald: 2021

Utbildning: 
MBA från Southampton University

Övriga uppdrag och tidigare  befattningar:  
Styrelseordförande i Sibelius Natural Products 
och styrelseledamot i Metagenics Inc. Patrick 
Smallcombe har tidigare varit Company Group 
Chairman för Johnson & Johnson i EMEA. 
 Patrick Smallcombe var dessförinnan ansvarig 
för Johnson & Johnsons totala SEA-avtryck 
och täckte Janssen, Medcial Device och 
Consumer Business. Patrick Smallcombe 
har också haft andra roller inom Johnson & 
Johnson Asia Pacific, EMEA och North America 
efter det att han anslöt till Johnson & Johnson 
2006. Han har också erfarenhet från Pfizer 
som verkställande direktör för Consumer 
Health care och vice verkställande direktör för 
Research &  Development Europe.

Oberoende i förhållande till  
bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till  
 huvudägaren: Ja

Aktieinnehav: 0 aktier

Namn: Erika Henriksson
Styrelseledamot
Född: 1981
Invald: 2019

Utbildning: 
Civilekonomexamen i företagsekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag och tidigare  befattningar: 
Partner på EQT Partners samt styrelseledamot  
i Recipharm. Har tidigare varit styrelseledamot 
i Eton, AcadeMedia och Scandic Hotels Group.

Oberoende i förhållande till bolaget  
och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till  
huvudägaren: Nej

Aktieinnehav: 0

Namn: Mark Keatley
Styrelseledamot
Född: 1957
Invald: 2021

Utbildning: 
MA och MPhil från Cambridge University och en 
MBA från Stanford Graduate School of Business

Övriga uppdrag och tidigare  befattningar: 
Styrelseledamot i Neuraxpharm, Recipharm 
och Medlab Services Ghana Limited. Mark 
Keatley har tidigare bland annat varit CFO 
för STADA AG och Actavis Group, två ledande 
 europeiska tillverkare av generiska och OTC 
mediciner samt varit styrelsemedlem i MS 
 Pharma och Medichem, S.A. Mark har även 
 varit Senior Partner på Albrecht Prock & 
Partners AB, CFO för företag inom kontrakts-
tillverkning, biotech och natural resources 
samt Division Manager på International 
 Finance Corporation.

Oberoende i förhållande till bolaget  
och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till  
huvudägaren: Ja

Aktieinnehav: 0 aktier



*Medlem i företagsledningen från den 13 januari 2022.
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Ledningsgrupp 

Namn: Fredrik Thorsén 
Titel: Head of Digital
Född: 1980
Anställd: 2021

Utbildning: 
Bachelor of Science in Business Administration 
and Economics, Mittuniversitetet, Sundsvall

Huvudsaklig erfarenhet:
Global Head of Digital, The Absolut Company. 
Senior Manager Global Marketing Solutions & 
Interactive, The Absolut Company. Olika roller 
inom traditionell och digital marknadsföring, 
e-commerce, digital transformation och digital 
tjänsteutveckling sedan sent 1990-tal.

Aktieinnehav: 0

Namn: Lisa Westerdahl
Titel: VP of Commercial Pharma Operations & 
Corporate Communications
Född: 1974
Anställd: 2018

Utbildning: 
MSc, Chemistry, Karlstad Universitet. Marketing 
and Management, IUP, US.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Global Marketing Manager, Meda och Mylan. 
Nordic Marketing Manager, Dentsply Sirona och 
Antula Healthcare.

Aktieinnehav: 0

Namn: Anna Hale
Titel: Chief Marketing Officer
Född: 1975
Anställd: 2021 

Utbildning: 
BA (Hons), University of Nottingham

Huvudsaklig erfarenhet: 
VP & Global Brand Lead på GSK Consumer 
Healthcare (GSK), VP Marketing Northern Europe 
på GSK, Marketing Director för Central & Eastern 
Europe och för Asia-Pacific regionen på GSK. 
Tidigare olika globala och lokala marknads-
föringsroller på Reckitt.

Aktieinnehav: 0

Namn: Robin List*
Titel: CEO Sylphar
Född: 1970
Anställd: 2022

Utbildning: 
Kandidatexamen i Business Administration vid 
Rotterdam University of Applied Sciences.

Huvudsaklig erfarenhet:
Grundare/CEO Sylphar NV, Grundare/CEO Re-
medent Inc & NV, COO – DMDS Ltd., Managing 
Partner – Wave Imaging.

Aktieinnehav: 0

Namn: Christoffer Lorenzen
Titel: Chief Executive Officer
Född: 1975
Anställd: 2019

Utbildning: 
MSc, Business (Marketing & Management), 
Copenhagen Business School.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Executive Vice President och medlem av 
ledningsgruppen för Chr. Hansen Holding A/S 
samt diverse roller inom Sales and Marketing, 
Head of Corporate Strategy and M&A på 
H. Lundbeck A/S, Styrelsemedlem i Schultz 
Holding A/S.

Aktieinnehav: 0

Namn: Matt Roberts
Titel: Chief Commercial Officer
Född: 1974
Anställd: 2021

Utbildning: 
BSc (Economics) i modern historia och politik 
vid Cardiff University, UK. Högre studier vid Said 
Business School, London Business School och 
Rutgers Business School.

Huvudsaklig erfarenhet:
Commercial Director – Northern Europe, Global 
Tesco Leader, Managing Director Norra Europa 
och Global Head – Shopper and Customer Stra-
tegy på Johnson & Johnson Consumer Health.

Aktieinnehav: 0

Namn: Sofia Pedersen
Titel: Vice President of Scientific Affairs
Född: 1982
Anställd: 2019

Utbildning: 
MSc, Pharmacy, Göteborgs Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Head of Scientific Affairs, Head of RA Pharma 
och Director RAQA på Trimb,  
RA Manager/RP Bausch & Lomb,  
RA Specialist, Actavis, RAQA/Medical Officer, 
Orion Pharma.

Aktieinnehav: 0

Namn: Jon Johnsson 
Titel: Chief Financial Officer 
Född: 1975
Anställd: 2019

Utbildning: 
BSc, Economics, Handelshögskolan vid Göte-
borgs Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Vice President Finance, Atlas Copco Industrial 
Assembly Solutions, Chief Financial Officer 
CEVT AB, Vice President Finance, Atlas Copco 
Tools & Assembly Systems, Manager of Group 
Controlling för Atlas Copco, och diverse roller 
inom ekonomistyrning och redovisning på 
företag som DeLaval och Addnature.

Aktieinnehav: 0

Namn: Carl Lindgren
Titel: Vice President of Business  Development
Född: 1968
Anställd: 2017

Utbildning: 
BSc, Economics, Lunds Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Vice President för Global Marketing  Depression 
Portfolio, Vice President för Established Business 
och Global  Marketing Director på Lundbeck A/S, 
samt olika positioner inom Astra AB 
och AstraZeneca PLC.

Aktieinnehav: 0

Namn: Karin Lindberg
Titel: Head of People & Organization
Född: 1977
Anställd: 2020

Utbildning: 
BSc, Human Resources & Organization, Stock-
holms Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Global HR Business Process Director, Human 
Resource Director och Nordisk HR Manager 
på Quadient. HR Business Partner Norden för 
Philips Healthcare, Recruitment Manager, HR 
Business  Partner på Statoil.

Aktieinnehav: 0

Namn: Jonathan Kimber 
Titel: Vice President of Operations
Född: 1970
Anställd: 2019

Utbildning:
MSc, Economics, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig erfarenhet: 
Head of Supply, Trimb, EVP Product Range och 
R&D samt EVP Operations på  Oriflame Cosme-
tics, Senior Manager, Bain & Company.

Aktieinnehav: 0
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Koncernens resultaträkning

KSEK KONCERNEN

Not 2021 2020

Intäkter 2,31 2 961 354 2 882 867
Kostnader för sålda varor 4 -1 255 029 -1 287 516

Bruttoresultat 1 706 325 1 595 351

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4-6
Försäljningskostnader -1 090 176 -955 235
Administrationskostnader -422 748 -395 889
Övriga rörelseintäkter och- kostnader 6 12 503 -13 920

-1 500 421 -1 365 044

Rörelseresultat 205 905 230 306

Resultat från finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 21 778 17 150
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -215 166 -190 302

-193 388 -173 152

Resultat efter finansiella poster 12 516 57 154

Skatt 9 -29 506 25 751

ÅRETS RESULTAT -16 990 82 905

Resultat hänförlig till:

Moderbolagets aktieägare -17 451 82 049
Innehav utan bestämmande inflytande 461 856

Resultat per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare (SEK) 10
– baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före utspädning -0,08 0,37
– baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier efter utspädning -0,08 0,37

 
Koncernens rapport över totalresultat

KSEK KONCERNEN

2021 2020

Årets resultat -16 990 82 905

Övrigt totalresultat för året netto efter skatt 
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 89 329 -117 256

SUMMA ÅRETS TOTALRESULTAT 72 339 -34 351

Summa totalresultat hänförlig till:
Moderbolagets aktieägare 71 878 -35 207
Innehav utan bestämmande inflytande 461 856

      

Koncernens rapport över finansiell ställning

KSEK KONCERNEN

TILLGÅNGAR, 31 december Not 2021 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  111 581 81 867
Licenser och produkträttigheter  6 911 907 6 678 681
Goodwill  3 318 893 3 263 886
Pågående projekt  - 5 044

Summa Immateriella anläggningstillgångar  10 342 381 10 029 478

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, byggnader och mark 14  21 861 19 041
Nyttjanderättstillgångar 28  73 035 50 423

Summa Materiella anläggningstillgångar 69 464 94 897

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 22  661 980 685 282
Övriga finansiella tillgångar 16  2 869 2 226

Summa anläggningstillgångar 31  11 102 126 10 786 451

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Varulager 17  497 550 451 509
Kundfordringar 18  627 397 596 343
Skattefordran  45 353 37 338
Övriga fordringar  20 872 26 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19  39 405 49 067

Summa kortfristiga fordringar  1 230 577 1 160 657

Likvida medel 20  260 715 570 391

Summa omsättningstillgångar  1 491 292 1 731 048

SUMMA TILLGÅNGAR  12 593 418 12 517 499

KSEK KONCERNEN

EGET KAPITAL OCH SKULDER, 31 december Not 2021 2020

EGET KAPITAL 21

Aktiekapital  90 012 90 012
Övrigt tillskjutet kapital  6 010 261 6 010 261

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -306 543 -392 584
Omräkningsreserver  17 688 -71 641
Innehav utan bestämmande inflytande  2 903 2 442

Summa eget kapital  5 814 321 5 638 490

SKULDER
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 22  513 370 527 192
Skulder till kreditinstitut 23  5 581 166 1 091 602
Leasingskulder 28  51 391 36 201
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 23  46 832 2 548

Summa långfristiga skulder  6 192 758 1 657 542

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23  74 345 4 707 573
Leasingskulder 28  24 407 12 347
Leverantörsskulder  231 002 232 142
Skatteskuld  6 820 3 390
Övriga kortfristiga skulder 24  64 685 71 546
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25  185 081 194 468

Summa kortfristiga skulder  586 339 5 221 467

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 593 418  12 517 499
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FINANSIELLA RAPPORTERFINANSIELLA RAPPORTER

KSEK KONCERNEN

Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  12 516  57 154
Ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar och nedskrivningar 5  565 939  494 644
Övrigt 27  54 388 -11 341

 632 843  540 457

Betald inkomstskatt -24 440 -44 513

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  608 403  495 945

Förändringar i rörelsekapital
Förändringar i varulager -56 335 -91 464
Förändringar i kortfristiga rörelsefordringar -374 -203 293
Förändringar i leverantörsskulder -3 448  40 526
Förändringar i övriga kortfristiga rörelseskulder -15 641  87 509

Kassaflöde från den löpande verksamheten  532 604  329 223

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 14 -6 877 -21 421
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 13 -894 016 -1 685 255
Investeringar i andra finansiella tillgångar 16 -422 -1 109
Försäljningar av andelar i koncernföretag 11  -  150 969
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  78 658  12 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten -822 657 -1 544 317

Finansieringsverksamheten 27
Försäljning av egna aktier  103 492  31 051
Upptagna lån 592 564  1 775 000
Amortering av lån -693 223 -248 980
Amortering Leasingskuld -23 585 -13 435
Transaktioner med minoritet  - -118

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 752  1 543 517

ÅRETS KASSAFLÖDE -310 805  328 424

Likvida medel vid årets början 20  570 391  248 806
Kursdifferens i likvida medel  1 129 -6 839
Likvida medel vid årets slut 20  260 715  570 391

Koncernens rapport över kassaflöden Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

KONCERNEN

KSEK Aktiekapital

Övrigt 
 tillskjutet 

 kapital

Balan serade 
vinstmedel  

inklusive årets  
resultat

Omräk- 
nings- 

 reserver

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Summa

Ingående balans per 1 januari 2020  90 012  6 010 261 -505 619  45 615  1 639   5 641 908 
Totalresultat  82 049 -117 256  856 -34 351

Transaktioner med aktieägare
Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande -65 -54 -118
Försäljning av egna aktier  31 051  31 051

Summa transaktioner med aktieägare  -  -  30 986  - -54  30 933

Ingående balans per 1 januari 2021  90 012  6 010 261 -392 584 -71 641  2 442  5 638 490
Totalresultat -17 451  89 329  461  72 339

Transaktioner med aktieägare
Försäljning av egna aktier  103 492  103 492

Summa transaktioner med aktieägare  -  -  103 492  -  -  103 492

UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  90 012  6 010 261 -306 543  17 688  2 903  5 814 321



Finansiella Rapporter Finansiella Rapporter68 69

FINANSIELLA RAPPORTERFINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets balansräkning

KSEK MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR, 31 december Not 2021 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  99 873 80 053
Licenser och produkträttigheter  4 046 605 3 489 779
Goodwill  260 639 283 806

Summa Immateriella anläggningstillgångar  4 407 116 3 853 638

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, byggnader och mark 14  10 535 8 293

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15  5 232 006 5 231 948

Uppskjuten skattefordran 22  494 739 488 060
Övriga finansiella tillgångar 16  1 243 347 1 139 428

Summa anläggningstillgångar  11 387 743 10 721 367

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Varulager 17  152 923 148 418
Kundfordringar 18  235 046 225 688
Övriga fordringar  12 375 11 857
Fordringar hos koncernföretag  567 523 289 635
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19  112 829 40 634

Summa kortfristiga fordringar  1 080 696 716 233

Likvida medel 20  209 642 103 410

Summa omsättningstillgångar  1 290 337 819 643

SUMMA TILLGÅNGAR  12 678 080 11 541 010

KSEK MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER, 31 december Not 2021 2020

EGET KAPITAL 21

Aktiekapital  90 012  90 012
Summa bundet eget kapital  90 012  90 012

Överkursfond  4 896 405 4 896 405
Balanserat resultat  712 240 575 104
Årets resultat -28 900 33 645
Summa fritt eget kapital  5 579 746 5 505 154

Summa eget kapital  5 669 758 5 595 166

SKULDER
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 22  26 527 21 989
Skulder till kreditinstitut 23  5 581 883 1 010 686
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 23  42 119 26

Summa långfristiga skulder  5 650 529 1 032 701

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23  74 345 4 687 419
Leverantörsskulder  92 112 115 656
Skulder till koncernföretag  981 809 47 202
Övriga kortfristiga skulder 24  2 350 3 832
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25  207 177 59 034

Summa kortfristiga skulder  1 357 792 4 913 143

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 678 080 11 541 010

Moderbolagets resultaträkning

KSEK MODERBOLAGET

Not 2021 2020

Nettoomsättning  1 390 387 1 149 409
Kostnader för sålda varor 4 -499 139 -426 642

Bruttoresultat  891 248 722 768

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4-6
Försäljningskostnader -512 928 -322 564
Administrationskostnader -442 570 -236 736
Övriga rörelseintäkter och- kostnader 6 -3 165 -16 080

-958 663 -575 381

Rörelseresultat -67 415 147 387

Resultat från finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernbolag  - 8 995 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7  47 679 66 544
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -205 407 -182 626

-157 728 -107 087

Resultat efter finansiella poster -225 142 40 300

Koncernbidrag  194 102 -

Resultat före skatt -31 040  40 300
Skatt 9  2 140 -6 655

ÅRETS RESULTAT -28 900  33 645

 
Moderbolagets rapport över totalresultat

KSEK MODERBOLAGET

2021 2020

Årets resultat -28 900 33 645

Övrigt totalresultat för året netto efter skatt  - -

SUMMA ÅRETS TOTALRESULTAT -28 900 33 645
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MODERBOLAGET

KSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat Summa

Ingående balans per 1 januari 2020  90 012  4 896 405  492 157  51 895  5 530 470
Totalresultat  -  -  -  33 645  33 645

Transaktioner med aktieägare
Försäljning av egna aktier  31 051  31 051
Disposition av resultat  51 895 -51 895  -

Ingående balans per 1 januari 2021  90 012  4 896 405  575 103  33 645  5 595 166
Totalresultat -28 900 -28 900

Transaktioner med aktieägare
Försäljning av egna aktier  103 492  103 492
Disposition av resultat  33 645 -33 645  -

UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  90 012  4 896 405  712 240 -28 900  5 669 758

FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

KSEK MODERBOLAGET

Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -31 040  40 300
Ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar och nedskrivningar 5  352 131  272 358
Övrigt 27 -121 868 -31 004

 199 223  281 654

Betald/Återbetald inkomstskatt  -  -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  199 223  281 654

Förändringar i rörelsekapital
Förändringar i varulager -4 505 -51 392
Förändringar i kortfristiga rörelsefordringar -374 848  27 351
Förändringar i leverantörsskulder -24 261  45 159
Förändringar i övriga kortfristiga rörelseskulder  1 298 963 -187 238

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 094 572  115 533

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 14 -4 194 -14 377
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 13 -891 181 -1 665 125
Investeringar i aktier i dotterbolag 15 -102 -13 608
Försäljning av Immateriella anläggningstillgångar  4 668  -
Försäljningar av andelar i koncernföretag  -  9 582
Lämnade aktieägartillskott till koncernföretag  - -90 523
Årets amorteringar/utlåning netto koncernföretag -103 875  133 686

Kassaflöde från investeringsverksamheten -994 684 -1 640 365

Finansieringsverksamheten 27
Försäljning av egna aktier  103 492  31 051
Upptagna lån 592 564  1 775 000
Amortering av lån -689 713 -239 365

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 343  1 566 686

ÅRETS KASSAFLÖDE  106 232  41 854

Likvida medel vid årets början 20  103 410  61 557
Kursdifferens i likvida medel  -  -
Likvida medel vid årets slut 20  209 642  103 410

Moderbolagets kassaflödesanalys

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOTER

 tillgångar och övertar dess skulder. Det koncernmässiga anskaffnings-
värdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet.  
I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, 
dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar samt övertagna skulder. 

Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och verkligt 
värde på de identifierbara tillgångarna och övertagna skulderna i den 
förvärvade verksamheten klassificeras som goodwill. Goodwill fördelas 
till kassagenererande enheter med årlig prövning av nedskrivnings-
behov enligt IAS 36. 

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventual-
förpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara 
förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som 
goodwill. Goodwill redovisas som en tillgång i balansräkningen. Om skill-
naden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. Eget kapital 
i dotterbolaget elimineras helt vid förvärvet. Koncernens egna kapital 
omfattar Moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens 
egna kapital som intjänats efter förvärvet. Goodwill fördelas till kassa-
genererande enheter med årlig prövning av nedskrivningsbehov enligt IAS 
36. När det återvinningsbara beloppet understiger det bokförda beloppet 
redovisas en nedskrivning. Med återvinningsbart belopp menas det högre 
av en tillgångs verkliga värde minus kostnader för avyttring och dess 
 nyttjandevärde. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de upp-
står. Villkorad köpeskilling redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunk-
ten. Efterföljande ändringar i verkligt värde av en villkorad köpeskilling 
som klassificeras som skuld redovisas i resultaträkningen. 
 
Tillgångsförvärv
Transaktioner där i allt väsentligt det verkliga värdet på de förvärvade 
tillgångarna utgörs av en tillgång eller en grupp av likartade tillgångar 
redovisas, genom en förenklad bedömning, som ett tillgångsförvärv. 
När förvärv av dotterbolag innebär förvärv av nettotillgångar utan 
betydande processer, fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda 
tillgångarna och skulderna baserat på deras relativa verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten. Det verkliga värdet initialt inkluderar även eventuell 
villkorad köpeskilling. De ändringar som infördes i IFRS 3 vid ingången av 
2020 tillåter ett frivilligt koncentrationstest som möjliggör en förenklad 
bedömning av om en förvärvad uppsättning aktiviteter och tillgångar är 
ett rörelse- eller tillgångsförvärv. Transaktionsutgifter läggs till anskaff-
ningsvärdet för förvärvade nettotillgångar vid tillgångsförvärv. Föränd-
ringar av bedömt värde av villkorade ersättningar efter förvärvet läggs 
till anskaffningsvärdet av förvärvade tillgångar. Ett tillgångsförvärv ger 
inte upphov till goodwill. 

Elimineringar vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och oreali-
serade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transak-
tioner elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
 orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprät-
tandet av koncernredovisningen. 

Omräkning av utländsk valuta
Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor (SEK). Transaktioner 
i utländsk valuta redovisas initialt till valutakursen för den funktionella 
valutan som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skul-
der i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valu-
takurs som föreligger på balansdagen. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan 
kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovi-
sas som finansiella poster. Ickemonetära tillgångar och skulder som tas 
upp till anskaffningsvärdet redovisas till historiska valutakurser, det vill 
säga valutakursen på respektive transaktionsdag. 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och 
andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporte-
ringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansda-
gen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till 
svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av 

valuta kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdiffe-
renser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter 
 redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent  
i eget kapital, benämnd omräkningsreserver.

Intäkter 
Intäkter redovisas enligt IFRS 15, “Intäkter från avtal med kunder”, som 
är en principbaserad modell för intäktsredovisning från kundkontrakt. 
Enligt standarden redovisas intäkten när företaget har uppfyllt sitt pre-
stationsåtagande, vilket innebär att en utlovad vara eller tjänst är över-
förd till kunden. Överförd anses varan eller tjänsten vara då kunden har 
fått kontroll över varan eller tjänsten. Intäkten redovisas i den mån som 
det är troligt att den ekonomiska nyttan kommer Koncernen till del och 
beloppet är möjligt att uppskatta på ett tillförlitligt sätt.

Varor
Karo Pharmas avtal med kunder avser i allmänhet leverans av specifika 
varor mot en överenskommen ersättning (utan tillhörande kringtjänster), 
och Karo Pharma anses ha uppfyllt sitt prestationsåtagande när 
varorna har levererats enligt överenskomna villkor (Incoterms) och 
kontrollen över varorna därmed har överförts till kunden. 

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms, rabatter, läkemedels-
skatter och produktskatter. Rabatter inkluderar i det här avseendet även 
delad marknadsföring. Vid delad marknadsföring kompenseras Karo 
Pharmas kunder för marknadsföring av produkterna till slutkund och 
kompensationen är beroende av sålda volymer. En mindre del av försälj-
ningen sker till  utomstående grossister. Intäkterna justeras för värdet på 
returer, vilka för Karo Pharma historiskt sett svarat för mindre belopp. För 
ytterligare information hänvisas till not 2.

Övriga intäkter
Utöver intäkter från varuförsäljning redovisar Karo Pharma vissa 
royalty intäkter, som är den ersättning som betalas av andra företag när 
de använder sig av någon av Karo Pharmas immateriella rättigheter  
(i enlighet med avtal). 

Statliga bidrag och övriga publika anslag redovisas som övriga rörelse-
intäkter i resultaträkningen över samma period som de kostnader bidra-
gen är tänkta att kompensera.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter utgörs av valutakurseffekter hänförliga till finansiering, 
samt ränteintäkter som redovisas i den period de hänför sig till baserat 
på effektivräntemetoden.  

Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader och uppläggnings-
avgifter för lån, samt valutakurseffekter hänförliga till finansiering. 
 Finansiella kostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig. 

Finansiella intäkter och kostnader ingår inte i rörelseresultatet. 

Skatter
Inkomstskatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion 
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat respektive i eget kapital. 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
inklusive justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Aktuell 
och uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla tem-
porära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Uppskjutna skatte-
fordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskotts-
avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar skrivs ned 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

När förvärv sker av andelar i dotterbolag utgör förvärvet antingen ett 
förvärv av rörelse eller förvärv av tillgångar. Vid rörelseförvärv redovi-
sas uppskjuten skatt till nominellt gällande skattesats utan diskontering. 
Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt vid anskaffnings-
tidpunkten. Efter förvärvet redovisas endast uppskjuten skatt på tempo-
rära skillnader som uppkommer efter förvärvet.

NOTER

Not 1 fortsättning – Redovisningsprinciper

KONCERNEN

Grund för rapporternas upprättande
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-
redovisning har upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Koncernredovisningen för Karo Pharma har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB) såsom de antagits av Europeiska 
Unionen (EU) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committée som 
gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021. Vidare tillämpas 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner.

De finansiella rapporterna för Karo Pharma AB och dess dotterbolag,  
för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2021, har godkänts av 
 styrelsen den 12 april 2022 och kommer att föreläggas årsstämman 
den 31 maj 2022 för fastställande. 

Koncernens finansiella rapporter har upprättats med antagandet om 
fortsatt drift (going concern). Tillgångar och skulder är redovisade till 
historiska anskaffningsvärden förutom för vissa finansiella instrument 
där värdering skett till verkligt värde.

Moderföretagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med 
 Årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 

Ändrade och nya redovisningsprinciper 2021
IASB har inte publicerat några nya standarder som är godkända av  
EU för tillämpning från och med 1 januari 2021. Ändringarna i IFRS 7,  
IFRS 9 och IFRS 16 som gäller från 1 januari 2021 är hänförliga till reformen 
för referensräntor – fas 2 och ger vägledning kring hur effekterna av 
reformen ska redovisas. 

IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) har tagit ett antal agendabeslut 
under 2021, bland annat kring redovisning av utgifter för software-as-a-
service (SaaS/cloud). IFRS IC tydliggör med denna att ett bolag oftast 
inte kan redovisa en immateriell tillgång eftersom denne inte  kontrollerar 
mjukvaran som konfigureras eller anpassas och tjänsterna skapar inte 
en separat immateriell tillgång. Ett annat beslut rör IAS 2, Varulager och 
vilka kostnader som ska ingå vid beräkningen av netto för säljningsvärdet. 
I beslutet konstaterar kommittén att vid värdering av varulager till 
nettoförsäljningsvärde ska avdrag göras för samtliga uppskattade kost-
nader för att sälja varorna, dvs inte endast för till kommande försälj-
ningskostnader.

Inga ändrade redovisningsstandarder eller tolkningar som trädde i 
kraft 1 januari 2021 har haft någon påverkan på Karo Pharmas 
 fi nansiella rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper 2022 och senare
IASB har publicerat en helt ny standard, IFRS 17 Insurance Contracts. 
Denna är ännu inte godkänd av EU, när detta skett förväntas den att 
 tillämpas från och med den 1 januari 2023. Vidare har EU godkänt flera 
ändringar av befintliga standarder som träder i kraft 2022. En av 
 ändringarna avser IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och even-
tualtillgångar, och innebär ett förtydligande av vilka kostnader som ska 
ingå vid värdering av förlustkontrakt. Ändringar i IFRS 3, Rörelseförvärv, 
 innebär framför allt uppdaterade hänvisningar till följd av tidigare änd-
ringar i det konceptuella ramverket. IASB har även publicerat ändring av 
IAS 16, som innebär att intäkter som erhålls innan tillgången bringats i 
bruk och i skick att användas inte får redovisas mot tillgångens anskaff-
ningsvärde utan ska redovisas som en intäkt.

De nya eller ändrade redovisningsstandarderna eller tolkningarna 
 förväntas inte få en materiell påverkan på Karo Pharmas finansiella 
 rapporter.

Valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental (KSEK). 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar för  
redovisningsändamål
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning 
av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att 
ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
 redovisningsprinciper. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar. 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
främst på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 Ändringar av uppskattningar redovisas i den period  ändringen görs. 

De områden som innefattar en hög grad av komplexitet eller där 
 antaganden och uppskattningar av andra anledningar är av väsentlig-
betydelse för koncernredovisningen, är främst kopplade till värdering 
av goodwill och andra immateriella tillgångar, samt av skattemässiga 
 förlustavdrag. 

Värdering av licenser, produkträttigheter och varumärken är avhängig 
vissa antaganden. Dessa antaganden avser prognoser på framtida för-
säljningsintäkter, täckningsbidrag och kostnader för respektive produkt. 
Dessutom görs antaganden avseende diskonteringsräntor, produktlivs-
längd och royaltynivåer. Den maximala längden för avskrivning av 
licenser, produkträttigheter och varumärken som koncernen tillämpar 
är 20 år. Det kan inte uteslutas att värderingen av licenser, produkträt-
tigheter och varumärken kan behöva omprövas vilket väsentligen kan 
påverka koncernens finansiella ställning och resultat. Koncernen under-
söker regelbundet om nedskrivningsbehov föreligger för licenser, 
 produkträttigheter och varumärken.

För ytterligare information, se nedan avseende respektive redovisnings- 
och värderingsprincip samt not 11, 12 och 13.

Principer för konsolidering 
Dotterbolag
Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har ett direkt eller indirekt 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger om 
moderbolaget har inflytande över ett bolag, är exponerad för, eller har 
rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i bolaget och kan påverka 
avkastningen genom sitt inflytande. Dotterbolagens finansiella rapporter 
tas in i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytan-
det uppkommer och innefattas i koncernredovisningen till den dag det 
upphör.

Intressebolag
Intressebolag är de bolag för vilka koncernen har ett betydande infly-
tande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga 
och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 
och 50 procent av röstetalet. Intressebolag redovisas enligt kapitalan-
delsmetoden.

Rörelseförvärv och goodwill 
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden tillämpas 
vid den tidpunkt koncernen får ett bestämmande inflytande över förvär-
vad verksamhet. Förvärvsmetoden innebär att förvärv betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets 
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definierade minimikrav på kreditrating för respektive kategori.  Det 
 verkliga värdet på dessa finansiella instrument som handlas på en aktiv 
marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. 

En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs eller 
annan aktör finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser 
representerar verkliga och regelbundet förekommande marknadstrans-
aktioner på armslängds avstånd.

Valutaterminskontrakt
Karo Pharma kan säkra kända framtida kassaflöden i utländsk valuta 
mot stora valutafluktuationer i enlighet med bolagets finanspolicy.  
I detta avseende måste det finnas en viss nivå av säkerhet för att beakta 
möjliga transaktioner och dithörande kassaflöden. Det fanns inga 
 utestående valutaterminskontrakt per dec 2020 respektive dec 2021.

Varulager
Varor i lager skall enligt IAS 2 värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varor i lager 
skall innefatta alla utgifter för inköp, utgifter för tillverkning och andra 
utgifter för att bringa varan till deras nuvarande plats och skick.

I samband med implementation av nytt affärssystem som påbörjades 
under 2020 övergick Karo Pharma till en ny lagervärderingsmetod. Under 
2021 har implementationen fortsatt i resten av koncernen. Värderingen 
av lagret sker utifrån standardkostnadsmodell som inkluderar inköpspris 
för färdigvaror tillsammans med kalkylerad kostnad för inleverans till 
lager, kvalitetstester och kvalitetsfrisläpp. 

En reservering för befarad inkurans i varulagret görs när det finns objek-
tiva grunder att anta att koncernen inte kommer att kunna erhålla det 
värde vid framtida försäljning som varulagret är bokfört till. Reservering-
ens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
värdet av bedömda framtida kassaflöden. Det reserverade beloppet 
redovisas över resultaträkningen.

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för förväntade kund-
förluster. Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet 
redovisats till nominellt belopp utan diskontering enligt metoden för 
upplupet anskaffningsvärde. Koncernen tillämpar den förenklade meto-
den för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden innebär att 
förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångs-
punkt för kundfordringar. För att beräkna förväntade kreditförluster har 
kundfordringar grupperats efter förfallostruktur.

Kundfordringar reserveras enligt en modell som utgår ifrån förfallostruk-
turen och annan relevant information om kundens kreditvärdighet. 
Kredit förluster på kundfordringar redovisas netto inom rörelseresultatet. 
Återvinningar av belopp som tidigare  skrivits bort redovisas mot samma 
rad i resultaträkningen. För information om kreditförlustreserven per  
31 december 2021, se not 18.

Factoring
Karo Pharma har under räkenskapsåret ingått ett factoring-avtal vari-
genom bolaget sålt en del av sina kundfordringar till ett kreditinstitut. 
Eftersom kontrollen av fordringarna har övergått till köparen har ford-
ringarna bokats bort från Karo Pharmas balansräkning. Den avgift som 
betalats till motparten redovisas inom finansnettot. Kreditrisken har i 
huvudsak övergått på köparen men en mindre del kvarstår hos Karo 
Pharma och den kvarstående risken redovisas som en garanti om den 
inte bedöms som oväsentlig. Exponeringen för kreditförluster på den del 
som kvarstår hos Karo Pharma är väldigt liten men en bedömning görs 
vid varje balansdag om kreditrisken har ökat betydligt sedan det första 
redovisningstillfället.  

Likvida medel
Likvida medel i balansräkningen består av kassa och banktillgodoha-
vanden samt kortfristiga placeringar med en vid förvärvet återstående 
löptid om högst 90 dagar. Övriga kortfristiga placeringar redovisas som 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 
Se not 20 och not 30 för ytterligare information om klassificeringen av 
bolagets placeringar.

I Koncernens kassaflödesanalys består likvida medel av likvida medel 
enligt definitionen ovan. Kassaflödesanalyserna för varje år visar direkta 

fiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenere-
rande enhet.

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av tillgången 
i verksamheten och det värde som skulle erhållas om tillgången avyttrades 
till en oberoende part efter avdrag för försäljningskostnader, nettoför-
säljningsvärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av samtliga in  och 
utbetalningar som är hänförliga till tillgången under den period den för-
väntas nyttjas i verksamheten med tillägg av nuvärdet av nettoför-
säljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut. För tillgångar som inte ger 
upphov till separata kassaflöden, exempelvis nyttjanderättstillgångar, 
fastställs istället nyttjandevärdet och, därmed återvinningsvärdet, 
totalt för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Om det 
bedömda återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en 
nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. Nedskrivningen redovi-
sas i resultaträkningen den period den konstaterats.
Se vidare information om nedskrivningsprövning i not 13.

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
 närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Om så är fallet sker  
en beräkning av tillgångens återvinningsvärde.

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskriv-
ningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de 
antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. 
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast 
i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag 
för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Finansiella instrument
IFRS 9 innehåller tre delar: klassificering och värdering, nedskrivning 
samt säkringsredovisning. Samtliga finansiella instrument inom Karo 
Pharma är klassificerade och värderade till upplupet anskaffningsvärde. 
För samtliga av koncernens finansiella tillgångar är affärsmodellen 
 hålles till förfall och de kontraktuella kassaflödena utgörs endast av 
kapitalbelopp och ränta. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 innehåller en modell 
för att beräkna förväntade kreditförluster. Karo Pharma tillämpar den 
förenklade metoden vid beräkning av förväntade kreditförluster under 
hela livstiden.

Finansiella tillgångar som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
 t  illgångssidan i huvudsak kundfordringar och övriga fordringar samt 
 l ikvida medel. På skuldsidan återfinns lång- och kortfristiga låneskulder, 
samt leverantörsskulder. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i 
 balansräkningen när bolaget blir part till avtalsvillkoren.

Förutom likvida medel är endast en oväsentlig del av de finansiella till-
gångarna räntebärande varför det inte görs någon redogörelse för ränte-
exponeringen. Maximal kreditrisk motsvaras av det bokförda värdet av 
finansiella tillgångar. Villkoren för lång- och kortfristiga lån framgår av 
separat notupplysning, övriga finansiella skulder är icke räntebärande. En 
finansiell tillgång, eller del därav, tas bort när rättigheterna enligt avtalet 
realiserats eller förfallit. En finansiell skuld, eller del därav, tas bort då den 
regleras när förpliktelsen enligt avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör.

Skattning av verkligt värde på finansiella tillgångar som värderas
till verkligt värde. 
När koncernen värderar om finansiella instrument till verkligt värde 
 fastställs verkligt värde utifrån en värderingshierarki. Det olika nivåerna 
definieras enligt följande:

–   Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder.

–  Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än 
notrade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (som pris-noteringar) 
eller indirekt (härledda från prisnoteringar).

–  Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observer-
bara marknadsdata.

Enligt Karo Pharmas finanspolicy ska placering av Koncernens medel 
göras i sådana finansiella instrument som är noterade på aktiva mark-
nader. Dessa finansiella instrument delas in i olika riskkategorier med 

NOTER NOTER

Not 1 fortsättning – Redovisningsprinciper

Mervärdesskatt
Intäkter, kostnader och tillgångar redovisas exklusive moms. Moms att  
få tillbaka från, eller betala till, Skatteverket ingår som en del av 
 fordringar och skulder i balansräkningen.

Anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och 
prövas minst årligen för nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit 
vid förvärv av joint ventures och intressebolag inkluderas i det redovisade 
värdet för andelar i joint ventures och intressebolag.

Licenser, produkträttigheter och varumärken
Förvärvade licenser, produkträttigheter och varumärken redovisas som 
tillgångar i balansräkningen. Tillgångar som förvärvats separat tas 
 initialt upp till anskaffningsvärde. Tillgångar som utgör en del av ett 
rörelseförvärv värderas initialt till det verkliga värdet vid tidpunkten för 
förvärvet. Därefter tas tillgången upp till anskaffningsvärdet minus 
 ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Nyttjandeperioden för Koncernens licenser, produkträttigheter och 
varumärken har bedömts vara begränsad. Immateriella tillgångar med 
begränsad nyttjandeperiod skrivs av över den fastställda nyttjande-
perioden och prövas för nedskrivning när det finns indikation på ett 
 nedskrivningsbehov. Avskrivningsperiod och avskrivningsmetod för en 
immateriell tillgång omprövas åtminstone vid slutet av varje räkenskapsår. 
Se vidare not 13.

Förändringar i förväntad nyttjandeperiod eller förväntat nyttjande-
mönster av framtida ekonomiska fördelar förknippade med tillgången 
beaktas genom att ändra avskrivningsperiod eller avskrivningsmetod, 
när så erfordras, och behandlas som förändringar i redovisnings mässiga 
uppskattningar. Avskrivningskostnaden redovisas i resultaträkningen i 
den kostnadskategori som motsvarar den immateriella tillgångens funk-
tion ; i huvudsak bland Försäljningskostnader, se vidare not 4. Vinst eller 
förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. 

Balanserade utvecklingsutgifter
Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 
”Immateriella tillgångar”. I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter 
löpande som rörelsekostnader. Kriterierna för aktivering är: 
–  det är tekniskt möjligt att färdigställa användbar produkt, 
–  företagets avsikt är att färdigställa produkten och att sälja den, 
–  det finns förutsättningar att sälja produkten, 
–  det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska 

fördelar, 
–  adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda produkten finns tillgängliga, och 
–  de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt

Karo Pharmas balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser främst 
investeringar i system som har bedömts vara av betydande framtida 
värde för Koncernen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår, utöver inköpspris, utgifter som 
är direkt hänförliga till att möjliggöra tillgångens användning. Anskaff-
ningsvärdet skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångars redovisade värde bedöms avseende 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indi-
kerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. Tillgångarnas 
restvärden och bedömda nyttjandeperiod prövas, och justeras vid 
behov, i slutet av varje räkenskapsår. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad. 

Nyttjanderättstillgångar/Leasing 
Enligt IFRS 16 skiljer inte leasetagaren på operationella och finansiella 
leasingavtal och redovisar i princip alla avtal som en nyttjanderättstill-
gång och en leasingskuld i balansräkningen. Leasingavtalen redovisas i 
balansräkningen, den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig 
för användning av koncernen. Avskrivning på tillgången redovisas i rörel-
seresultatet och ränta på leasingskulden i finansnettot. Den finansiella 
kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att varje redovisnings-
period belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den 
under respektive perioden redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av 
linjärt över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavta-
lets längd. Leasingavgiften redovisas dels som betalning av ränta, dels 
som amortering av leasingskulden. Kassaflöden för leasingskuldens 
amortering ingår i finansieringsverksamheten. Betalning för räntedelen 
presenteras som övriga räntebetalningar i den löpande verksamheten.

Merparten av koncernens nyttjanderättstillgångar består av lokalhyres-
kontrakt. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder på upp till tre 
till fem år men möjligheter till förlängning kan finnas, detta beskrivs nedan. 
Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller ett stort antal 
olika avtalsvillkor. Leasingavtalen innehåller inga särskilda villkor eller 
restriktioner som skulle innebära att avtalen skulle sägas upp om villko-
ren inte uppfylldes, men de leasade tillgångarna får inte användas som 
säkerhet för lån. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas 
 initial till nuvärde. Leasingskulden har beräknats till diskonterade 
 framtida åtaganden för befintliga kontrakt hänförliga till framförallt 
lokalhyror. Använda löptider för hyreskontrakten överensstämmer med 
verkliga kontraktuella kvarvarande löptider. Leasingavtal som är kor-
tare än 12 månader räknas inte med. Inte heller inkluderas leasingavtal 
avseende tillgångar av mindre värde (under 50 KSEK). Betalningar för 
korta kontrakt och leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i 
resultaträkningen. Leasebetalningarna diskonteras med den implicita 
räntan i avtalet. Om räntan inte lätt kan fastställas, vilket vanligtvis är 
fallet, användes den marginella låneräntan. Den marginella låneräntan 
fastställts utifrån land, löptid och kreditvärdighet för respektive enhet. 
 Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och 
inkluderar följande: 

–  det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till
–   leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, efter 

avdrag för eventuella förmåner som mottagits i samband med teck-
ningen av leasingavtalet

–  initiala direkta utgifter
–  utgifter för att återställa tillgången till det skick som föreskrivs i lea-

singavtalets villkor

Avskrivningar av anläggningstillgångar
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över tillgångarnas beräk-
nade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs 
av från det datum då de är tillgängliga för användning, enligt följande: 

År

Licenser, produkträttigheter och varumärken 15–20
Balanserade utgifter för utveckling 5–10
Lokalombyggnader, IT-utrustning och inventarier 5-7

Nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar 
samt nyttjanderättstillgångar
Goodwill och immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandepe-
riod skrivs inte av men prövas för nedskrivningsbehov årligen och så 
snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har 
minskat i värde. De redovisade värdena för övriga anläggningstillgångar 
kontrolleras vid varje balansdag för att bedöma om det finns någon 
 indikation på nedskrivningsbehov.

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 till-
gångens återvinningsvärde. För goodwill, andra immateriella tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella utvecklingstillgån gar 
som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet 
dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 
kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av 
 nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identi-

Not 1 fortsättning – Redovisningsprinciper
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kassaflöden från investerings- och finansieringsaktiviteter. Rörelsens 
kassaflöde baseras på den indirekta metoden.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när Koncernen har ett legalt eller formellt åtag-
ande som ett resultat av en inträffad händelse, och när det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kostnader som 
hänför sig till avsättningar redovisas i resultaträkningen netto efter 
eventuell gottgörelse. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser, och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Pensionskostnader och övriga utfästelser om förmåner efter 
avslutad anställning
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pen-
sionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en försäkring i 
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 
Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, 
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För 
räkenskapsåret 2021 har bolaget inte haft tillgång till information för att 
kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvalt-
ningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig 
att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som 
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts-
bestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familje-
pensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, 
tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid.

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas 
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas 
försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer 
med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera 
mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå 
understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas  
i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till 
normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det 
avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid 
hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premie reduktioner. 
Ersättningar vid uppsägning ska betalas när anställningen avslutas före 
den normala pensionsåldern och en anställd accepterar en frivillig avgång 
i utbyte mot denna ersättning. Karo Pharma redovisar ersättningar vid 
uppsägning när bolaget bevisligen är förpliktigat att antingen avsluta 
anställningen med nuvarande anställda enligt en detaljerad formell 
plan utan möjlighet till återkallande, eller avsätta ersättningar vid upp-
sägning som ett resultat av ett erbjudande för att uppmuntra frivillig 
avgång.

Segmentrapporter
Rörelsesegment ska rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
 funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat , i Karo Pharmas fall innebär detta VD och 
koncernens ledningsgrupp. Se vidare not 31.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader  
som direkt kan hänföras till emissionen av nya stamaktier eller optioner 
 redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
 emissionslikviden. Se vidare not 21.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad i enlighet med Årsredo-
visningslagen (1995:1554) och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
Enligt RFR 2 skall moderbolaget tillämpa alla International Financial 
Reporting Standards, antagna av EU, så långt det är möjligt inom ramen 
för Årsredovisningslagens regelverk. De ändringar i RFR 2 som gäller för 
det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021, har inte haft någon 
påverkan på moderbolaget. Det finns inga tillkännagivna ändringar i RFR 
2 som gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 och senare.

Klassificering och uppställningsform
Resultat  och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställnings-
form. Det innebär viss skillnad jämfört med koncernredovisningen, 
exempelvis benämns delposter olika i eget kapital.

Aktier och andelar i dotterföretag
Samtliga aktieinnehav redovisas som finansiella tillgångar och resultatet 
redovisas inom resultatet från finansiella poster.

Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskil-
lingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran 
läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen 
 redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeföränd-
ringar över resultatet. Det redovisade värdet för andelar i dotterföretag 
prövas avseende eventuellt nedskrivningsbehov då indikation på 
nedskrivnings behov föreligger.

Skatt
De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga 
 temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Förändringar av obeskat-
tade reserver redovisas enligt svensk praxis över resultaträkningen i 
enskilda bolag under rubriken “Bokslutsdispositioner”. I balansräkningen 
redovisas tillfullo det ackumulerade värdet av avsättningarna, inklusive 
uppskjuten skatteskuld, under rubriken “Obeskattade reserver”.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av värdet på aktier 
och andelar. En bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett 
behov av nedskrivning av värdet på aktier och andelar ifråga.

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln, vilken innebär att 
samtliga koncernbidrag, såväl lämnade som erhållna, redovisas som 
bokslutsdispositioner.

Pensioner
Enligt RFR 2 behöver inte de bestämmelser i IAS 19 som gäller förmånsbe-
stämda pensionsplaner tillämpas i juridisk person. Däremot skall upplys-
ningar lämnas avseende tillämpliga delar av IAS 19. I RFR 2 hänvisas till 
lagen om tryggande av pensionsutfästelse mm (”tryggandelagen”) för 
bestämmelser om redovisning av avsättningar till pensioner och liknande 
förpliktelser och redovisning av förvaltningstillgångar i pensionsstiftelser.

Leasing
RFR 2 innehåller ett undantag som medför att samtliga leasingkontrakt 
redovisas som operationella leasingkontrakt när moderbolaget är 
 leasetagare.

Not 1 fortsättning – Redovisningsprinciper Not 2 Intäkter

Intäkterna för 2021 uppgick till 2 961 354 KSEK (2 882 867 KSEK). 
 Intäkterna utgjordes av produktförsäljning. Av totala intäkter utgör RX 
 Läkemedel 35% (32%) och OTC produkter 65% (65%). 

Kategori KONCERNEN

KSEK 2021 2020

RX 1 029 180 924 200 
OTC 1 932 174 1 863 571 
Hospital Supply*  - 95 096 

TOTAL 2 961 354 2 882 867 

 * Avyttrad verksamhet 1 december 2020

Avstämning brutto- till nettoförsäljning KONCERNEN

KSEK 2020 2020

Bruttoförsäljning 3 064 116 3 014 560
Rabatter -82 942 -47 519
Delad marknadsföring -113 443 -71 493
Övrigt 93 622 -12 682

NETTOFÖRSÄLJNING 2 961 354 2 882 867

Rabatter: En reducering av listpriset för en kund vid inköpstillfället av 
någon given anledning 

Delad marknadsföring: Ett avtal där kunderna kompenseras för mark-
nadsföring av produkterna till slutkund och där kompensationen är 
beroende av försäljningsvolymer   

Not 3 Personal samt ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare  

 2021 2020

Medeltal anställda Antal kvinnor män Antal kvinnor män

Moderbolaget 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0

Koncernföretag
Sverige 153,0 107,0 46,0 160,0 102,0 58,0
Danmark 11,0 7,0 4,0 9,0 6,0 3,0
Finland 9,0 5,0 4,0 6,0 3,5 2,5
Norge 22,0 15,0 7,0 27,0 18,0 9,0
Litauen 4,0 4,0 0,0 4,0 2,0 2,0
Nederländerna 20,0 13,0 7,0 21,0 13,0 8,0
Tyskland 12,0 5,0 7,0 10,0 4,0 6,0
Schweiz 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,0
Storbritannien 4,0 3,0 1,0 3,0 2,0 1,0
Italien 1,5 0,6 0,9 0,0 0,0 0,0

TOTALT 241,5 161,6 79,9 243,0 152,5 90,5

Antalet anställda per 2021-12-31 uppgick till 225 (192 st)

RX 35%

RX 32%

Hospital 
supply 3%

Hospital 
supply 0%

OTC 65%

OTC 65%

2021

2020

Avtalstillgångar och avtalsskulder       
Karo Pharma redovisar kundfordringar när det finns en avtalsenlig  
rätt till betalning för utförda prestationer. Upplupna intäkter redovisas 
avseende intjänade arvoden och andra ersättningar för utförda
prestationer, vilka ännu inte har fakturerats på balansdagen. Betal-
ningar avseende förskottsfakturerade avtal redovisas som
förutbetalda intäkter i balansräkningen.      
 
Upplupna intäkter       
Av årets ingående balans på 29 017 KSEK har 29 017 KSEK fakturerats 
och därmed förts över till kundfordringar under 2021. Det har inte skett 
några väsentliga nedskrivningar av redovisade upplupna intäkter vid 
årets ingång. Intäkter som redovisats under 2021 ingår i upplupna 
intäkter vid årets utgång med 2 628 KSEK.  

Förutbetalda intäkter       
Av årets ingående balans på 0 KSEK har 0 KSEK intäktsredovisats 
under 2021. Under 2021 förskottsfakturerade avtal ingår i förutbetalda 
intäkter vid årets utgång med 6 585 KSEK.
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Ersättningar och andra förmåner under året till ledande befattningshavare under 2021

Styrelse-
arvode/ 

Grundlön
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner
Övriga 

 ersättningar
Sociala 

kostnader

Pensions-
kostnader, 
inkl särsk. 
löneskatt Summa

Styrelsen
Patrick Smallcombe, styrelsens ordförande från 21 april 420 132 552
Bo Jesper Hansen, styrelsens ordförande till 21 april 180 57 237
Erika Henriksson1) 300 94 394
Uta Kemmerich-Keil 300 94 394
Vesa Koskinen1) till 21 april 91 29 120
Kristofer Tonström 300 94 394
Håkan Åström till 21 april 91 29 120
Flemming Ørnskov 300 94 394
Mark Keatley från 21 april 209 105 99 413
Summa styrelsen 2 191  -  -  105 721  - 3 017

Ledande befattningshavare
Christoffer Lorenzen, Verkställande direktör 4 500 3 938 222  - 2 721 1 183 12 563
Övriga ledande befattningshavare2) 13 665 2 662 764 4 798 5 370 3 684 30 943

Summa ledande befattningshavare 18 165 6 600 986 4 798 8 091 4 867 43 506

TOTAL 20 356 6 600 986 4 903 8 812 4 867 46 524

1)  Erika Henriksson och Vesa Koskinen, styrelseledamöter från EQT har meddelat att de avser efterskänka sina respektive styrelsearvoden till hjälporganisationer eller 
andra välgörande ändamål för att motverka effekterna av coronapandemin  

2) Genomsnittligt antal personer i ledningsgruppen, förutom vd, uppgick under 2021 till 10 stycken, varav 5 kvinnor  

En närmare presentation av styrelsen och koncernledningen finns på sidorna 60-63   

Not 3 fortsättning – Personal samt ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättningar och andra förmåner under året till ledande befattningshavare under 2020  

Styrelse-
arvode/

grundlön
Rörlig 

 ersättning
Övriga 

 förmåner
Övriga 

 ersättningar
Sociala 

kostnader

Pensions-
kostnader, 

inkl särsk 
 löneskatt Summa

Styrelsen
Bo Jesper Hansen, styrelsens ordförande 600 189 789
Erika Henriksson1) 300 94 394
Uta Kemmerich-Keil från 25 maj 181 57 238
Vesa Koskinen1) 300 94 394
Kristofer Tonström från 25 maj 181 57 238
Håkan Åström 300 94 394
Flemming Ørnskov 300 94 394
Eva Sjökvist Saers till 24 maj 119 37 156

Summa styrelsen 2 281  -  -  - 717  - 2 998

Ledande befattningshavare 3 000 7  - 2 428 1 733 11 887
Christoffer Lorenzen, Verkställande direktör 4 719 3 000 7  - 2 428 1 733 11 887
Övriga ledande befattningshavare2) 12 656 4 010 453 3 273 5 379 3 938 29 709

Summa ledande befattningshavare 17 375 7 010 460 3 273 7 806 5 671 41 595

TOTAL 19 656 7 010 460 3 273 8 523 5 671 44 593

1)  Erika Henriksson och Vesa Koskinen, styrelseledamöter från EQT har meddelat att de avser efterskänka sina respektive styrelsearvoden till hjälporganisationer eller 
andra välgörande ändamål för att motverka effekterna av coronapandemin       

2)  Genomsnittligt antal personer i ledningsgruppen, förutom vd, uppgick under 2020 till 9 stycken, varav 4 kvinnor  

Ersättning till styrelsen     
Vid årsstämman den 21 april 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av 
sex ordinarie ledamöter utan suppleanter genom omval av Erika Hen-
riksson, Flemming Ørnskov, Kristofer Tonström och Uta Kemmerich-Keil, 
samt nyval av Mark Keatley. Årsstämman valde vidare Patrick Smallcombe 
som ny styrelseordförande. En närmare presentation av styrelsen finns 
på sidan 60-61.  
  
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstäm-
mans beslut. Det årliga styrelsearvodet fastställdes enligt årsstämmo-
beslut 2021 till 2 100 (2400) KSEK. Härav utgör 600 (600) KSEK arvode till 
styrelsens ordförande samt 300 (300) KSEK till var och en av de övriga 
styrelseledamöterna. Styrelseledamoten som är verksam vid EQT – Erika 
Henriksson – har meddelat att hon avser efterskänka sitt styrelsearvode 
till hjälporganisationer eller andra välgörande ändamål för att motverka 
effekterna av coronapandemin. I den mån styrelseledamot utför arbete 
för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt 
konsultarvode kunna utgå.  
I dotterbolagens styrelser i övrigt utgår inget styrelsearvode.  
 
Ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer beslutade vid årsstämman 2021 har Marknadsmässighet som 
övergripande princip för lön och andra ersättningar till ledande befatt-
ningshavare. Ett fullgott arbete ska ersättas i form av fast lön. Rörliga 
ersättningar ska kunna erbjudas som belönar tydligt målrelaterade pre-
stationer i enkla och transparenta konstruktioner, och ska grundas på i vil-
ken utsträckning uppställda verksamhetsmål uppnåtts. Rörlig ersättning 

ska maximalt uppgå till 125 procent av den fasta lönen för den verkstäl-
lande direktören och 100 procent för övriga ledande befattningshavare. 
      
Andra förmåner kan bland annat innefatta icke-monetära förmåner, 
såsom bilförmån. Andra förmåner ska uppgå till maximalt 25 procent av 
den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare.      

Vidare åtnjuter ledande befattningshavare pensionsförmåner enligt en 
pensionsplan jämförbar med ITP, i likhet med övriga anställda. Pensions-
grundande lön utgörs av fast lön.    

En ledande befattningshavare har varit konsult och erhållit konsultar-
vode: Jonathan Kimber, VP Operations. Resterande ledande befatt-
ningshavare erhåller en fast månadslön. En närmare presentation av 
koncernledningen finns på sidan 62-63.    

Avtal om avgångsvederlag
Vid uppsägning från Karo Pharmas sida får uppsägningstiden vara 
högst tolv månader. Vid uppsägning från den verkställande direktörens 
eller den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara 
högst sex månader. Verkställande direktören och andra ledande befatt-
ningshavare ska, vid uppsägning av anställningen från Karo Pharmas 
sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 12 måna-
ders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den 
anställdes sida.

KSEK 2021 2020

Löner, andra ersättningar och  
sociala avgifter  

Löner och  
andra ersätt-

ningar

Sociala kost-
nader inkl pen-

sionskostn. Total

Löner och  
andra ersätt-

ningar

Sociala kost-
nader inkl pen-

sionskostn. Total

Styrelse och VD
Styrelse 2 191 721 2 912 2 281 717 2 998
VD 8 438 3 904 12 342 7 719 4 161 11 880

Övriga anställda
Moderbolaget
Sverige 3 957 1 893 5 850 3 231 1 335 4 566

Koncernföretag
Sverige 107 500 51 472 158 972 101 054 41 051 142 105
Danmark 12 789 1 331 14 120 11 485 1 191 12 676
Finland 8 247 1 951 10 198 6 834 1 224 8 058
Norge 22 114 6 017 28 132 27 301 5 413 32 714
Litauen 1 216 18 1 234 1 132 174 1 306
Nederländerna 14 003 3 279 17 282 17 796 3 331 21 127
Tyskland 13 169 2 479 15 648 10 078 1 531 11 609
Schweiz 2 711 476 3 187 3 126 647 3 773
Storbritannien 3 458 393 3 851 2 129 231 2 360
Italien 1 450 484 1 934 0 0 0

TOTAL 201 244 74 418 275 662 194 166 61 005 255 171

Not 3 fortsättning – Personal samt ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
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Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar/Nedskrivningar fördelas på Karo Pharmas funktioner och tillgångsslag enligt nedan

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2021 2020 2021 2020

Funktion
Försäljningskostnader -541 163 -491 459 -350 179 -271 746
Administrationskostnader -24 775 -3 185 -1 952 -612

-565 939 -494 644 -352 131 -272 358

Tillgångsslag
Balanserade utvecklingskostnader 13 -15 089 -5 595 -14 637 -4 275
Licenser och produkträttigheter 13 -521 578 -472 457 -312 374 -244 303
Goodwill 13  -  - -23 168 -23 168
Inventarier, byggnader & mark 14 -4 139 -3 946 -1 952 -612
Nyttjanderättstillgångar 28 -25 132 -12 646  -  - 

-565 939 -494 644 -352 131 -272 358

Not 4 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 

Rörelsens kostnader fördelas på kostnadsslag enligt nedan

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2021 2020 2021 2020

Avskrivningar/nedskrivningar -565 939 -494 644 -352 131 -272 358
Personalkostnader -292 616 -262 300 -30 486 -8 332
Övriga externa kostnader -654,369 -594,179 -572,880 -278,609
Övriga rörelseintäkter och-kostnader 6 12 503 -13 920 -3 165 - 16 080

-1 500 421 -1 365 044 -958 663 -575 381

Kostnad för såld vara, KSEK 2021 2020 2021 2020

Handelsvaror -1 255 029 -1 287 516 -499 139 -426 642

-1 255 029 -1 287 516 -499 139 -426 642

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader koncernföretag  -  - -1 183 -326
Räntekostnader -182 901 -190 302 -176 253 -182 300
Valutakurseffekter -32 266  - -27 971  - 

-215 166 -190 302 -205 407 -182 626

Not 6 Övriga rörelseintäkter- och kostnader

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Valutakursvinster/förluster, netto  10 982 -22 026  2 168 -16 825
Kommunalt bidrag -397  -  -  -
Resultat från försäljning andelar i koncernbolag  -  3 289  -  -
Övriga intäkter och ersättningar  6 174  5 855  1 243  745
Reavinst/förlust försäljning anläggningstillgångar -4 256 -1 038 -6 576  -

 12 503 -13 920 -3 165 -16 080

Not 7 Ränteintäkter och övriga resultatposter 

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter, realisationsresultat och utdelningar från kortfristiga placeringar  209 359  -  - 
Ränteintäkter koncernföretag  -  -  39 757 44 953
Valutakurseffekter  21 570 16 791  7 922 21 591

 21 778 17 150  47 679 66 544

Not 9 Inkomstskatt

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 % 2020 % 2021 % 2020 %

Redovisat resultat före skatt  12 516 57 154 -31 040 40 300
Skatt enligt nominell skattesats -2 578 -20,6 -12 231 -21,4  6 394 -20,6 -8 624 -21,4

Skatteeffekt från utländska skattesatser -1 261 -10,1 3 765 6,6  - -  -    -
Skatteeffekt av ändrade skattesatser Sverige  -  -  399    0,7  - -  283    0,7
Skatteeffekt från justering tidigare års skatt -14 297 -114,2 5 816 10,2  2 140 -6,9 - -
Skatteeffekt från andra ej avdragsgilla poster -3,514 -28.1% -15 205 -26,6 -1 786 5,8 -239 -0,6
Skatteeffekt från ej skattepliktiga intäkter  23,221 185.5% 19 001 33,2  - - 1 925 4,8
Skatteeffekt skattemässiga avskrivningar -23,580 -188.4% - 0,0 -4 573 14,7  -    -
Skatteeffekt ränteavdragsbegränsningar  376 3,0 - 2 711 -4,7  352 -1,1  -    -
Skatteeffekt från skattefordringar som ej åsatts värde  494 4,0  22 555    39,5 -387 1,2  -    -
Skatteeffekt från skattefordringar som redovisas som tillgång -8 378 -66,9 4 373 7,7  - -  -    -
Övriga skatteeffekter  11 0,1 -11 0,0  - -  -    -

SKATT PÅ REDOVISAT RESULTAT -29 506 -235,7 25 751 45,1  2 140 -6,9 -6 655 -16,5

Skattekostnaden består av följande komponenter: 

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt:
På årets resultat -3 676 -3 663  -  -    
Justering av tidigare års skatt -16 437 5 816  -  -    

Summa aktuell skatt -20 113 2 153  -  -    

Uppskjuten skatt:
Förändring temporära skillnader  23 060 38 868 -4 538  -    
Ökning av skattemässiga underskottsavdrag  15 813 18 196  6 679  -    
Utnyttjande av skattemässiga underskottsavdrag -48 265 -33 467  - -6 655

Summa uppskjuten skatt -9 393 23 597  2 140 -6 655

TOTALT REDOVISAD SKATT -29 506 25 751  2 140 -6 655

Den 31 december 2021 fanns skattemässiga underskott om ca 3 118 MSEK 
(3 275) i koncernen och 2 404 MSEK (2 369) i moderbolaget. Uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott tas upp endast 
i den utsträckning det är troligt att de kommer att utnyttjas.  

Årets förändring av uppbokad uppskjuten skatt på underskottsavdrag 
hänför sig till moderföretaget samt dotterbolagen i Trimbkoncernen då 
intjäningsförmågan efter rörelseförvärv är god och dessa upparbetade 
underskott bedöms kunna utnyttjas. Se även not 22 Uppskjuten skatt. 

-
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Not 10 Resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas enbart för resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare.  

Resultat per aktie beräknas som ett resultat för året i relation till vägt 
genomsnitt av antal utestående aktier under året Uppgifter per aktie 

har beräknats baserat på följande antal aktier. Antalet aktier avseende 
respektive år före företrädesemissioner har justerats för fondemissions-
elementet i dessa företrädesemissioner enligt IAS 33.   

Antal utestående aktier (000) 2021 2020

Vid årets början 223 094 222 568
Genomsnittligt antal 224 433 222 608
Vid årets slut 225 033 223 094

Resultat per aktie 2021 2020

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare -17 451 82 049
Vägt genomsnitt antal utestående aktier (000) 224 433 222 608
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,08 0,37
Resultat per aktie efter utspädning, SEK1) -0,08 0,37

Not 11 Rörelseförvärv och avyttringar 

2021
Inga nya förvärv eller avyttringar har slutförts under räkenskapsåret.

2020
Karo Pharma AB avyttrade den 1 december 2020 Hospital Supply-verk-
samheten, Swereco AB, till J2L Holding AB. Karo Pharmas kommersiella 
fokus är inriktat på vardagshälsa med varumärken inom receptfria läke-
medel, egenvårdsprodukter och receptbelagda läkemedel som säljs i 
apotek och dagligvaruhandeln. Följaktligen låg affärsområdet Hospital 
Supply, som tillhandahåller produkter för rehabilitering, intensivvård, 
diabetesbehandling och kirurgi under varumärket Swereco® och flera 

licensierade varumärken direkt till sjukhus och regioner, utanför kärn-
verksamheten. 

Affärsområdet Hospital Supply genererade fram tills avyttringen  
95 MSEK i intäkter under 2020. J2L har förvärvat samtliga aktier i 
Swereco för 150 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Den realiserade net-
tovinsten efter avyttringen uppgick till 5 MSEK. Effekten på kassaflödet 
uppgick till 151 MSEK.      

Nedan presenteras Hospital Supply-verksamhetens påverkan på 
 koncernens finansiella rapporter i sammandrag för 2020.

KSEK 2020

Intäkter 95 096
Kostnader -81 402

RESULTAT FÖRE SKATT 13 694

Kassaflöde i sammandrag 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 608
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0

KASSAFLÖDE 3 050

Not 13 Goodwill, produkter, varumärken, licenser och liknande rättigheter

KONCERNEN

KSEK 2021

Licenser,  
produkträttigheter 

och varumärken

Balanserade  
utgifter  

för utveckling Goodwill
Pågående  

projekt Summa

Ingående anskaffningsvärde  7 664 554  87 254  3 263 886  5 044  11 020 739
Årets anskaffningar  880 392  37 291  917 683
Försäljning/utrangering - 195 032 - 3 271 - 198 303
Omklassificeringar - 5 544 10 642 - 5 098 -
Omräkningsdifferens 53 613 211  55 006 54 108 885

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 397 983 132 128  3 318 893  - 11 849 004

Ingående avskrivningar -985 873 -5 388  -  - -991 261
Årets avskrivningar -520 818 -15 089 -535 908
Årets nedskrivningar -760 -760
Försäljning/utrangering 34 147 - 34 147
Omräkningsdifferens - 12 772 -70 - 12 842

Utgående ackumule rade avskrivningar - 1 486 076 - 20 547  -  - - 1 506 623

UTGÅENDE RESTVÄRDE  6 911 907  111 581  3 318 893  -  10 342 381

KONCERNEN

KSEK 2020

Licenser,  
produkträttigheter 

och varumärken

Balanserade  
utgifter för  
utveckling Goodwill

Pågående  
projekt Summa

Ingående anskaffningsvärde 6 289 318 6 397 3 421 905  -    9 717 620
Årets anskaffningar 1 637 672 42 322  -    5 270 1 685 265
Försäljning/utrangering -74 506 -3 805  -     -    -78 311
Försäljning av verksamheter -38 010 - -82 381  -    -120 391
Omklassificeringar -34 608 42 753  -     -    8 145
Omräkningsdifferens -115 312 -413 -75 638 -226 -191 589

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 664 554 87 254 3 263 886 5 044 11 020 739

Ingående avskrivningar -626 153 -1 373  -     -    -627 526
Årets avskrivningar -472 457 -5 595  -     -    -478 052
Försäljning/utrangering 41 421 3 382  -     -    44 803
Försäljning av verksamheter 12 360  -     -     -    12 360
Omklassificeringar  -    -2 062  -     -    -2 062
Omräkningsdifferens 58 956 261  -     -    59 217

Utgående ackumule rade avskrivningar -985 873 -5 388  -     -    -991 261

UTGÅENDE RESTVÄRDE 6 678 681 81 867 3 263 886 5 044 10 029 478

Not 12 Tillgångsförvärv och avyttringar

Den 1 april, 2021, slutförde Karo Pharma förvärvet av en portfölj med 
varumärken inom konsumenthälsovård från Teva Pharmaceuticals för 
855 MSEK. Förvärvet överförde ägandet av Flux®, Decubal®, Lactocare®, 
Apobase®, Dailycare® och Fludent® från Teva till Karo Pharma. 

Den 1 juli, 2021, slutförde Karo Pharma avyttringen av en produktport-
följ bestående av 12 varumärken till Evolan. (Citodon®, Morfin Special, 
Sincon®, Bamse®, Oliva®, Karbasal®, Complete®, Nazamer®, Ferromax®, 
Tussin®, Samin® and Conotrane®). Produktportföljen hade en omsättning 
på 62 MSEK, 2020 med en tillväxt på -4% jämfört med föregående år.  

Den 24 december, 2021, ingick Karo Pharma ett säljoptionsavtal angå-
ende ett möjligt förvärv av hudvårdsmärket E45® för 200 MGBP. 

Transaktionen slutfördes den 1 april 2022 och överför ägandet av E45 
med en årlig beräknad nettoomsättning på 43 MGBP från Reckitt till Karo.

Förvärvet förväntas stärka Karos verksamhet i Storbritannien samt 
stärka Karos position inom hudvårdskategorin och addera ett, i Storbri-
tannien och Sydafrika, marknadsledande  hudvårdsvarumärke till Karos 
portfölj. Transaktionen kommer att finansieras med lån från Karos 
befintliga banker. 

Värderingen på detta per den 31 december, 2021, bedömdes till 0 då 
åtagande och underliggande tillgång hade överensstämmande verk-
ligt värde. 



Finansiella Rapporter

NOTER NOTER

Finansiella Rapporter84 85

Goodwill per kassagenererande enhet 
koncernen 2021 2020

Produkträttigheter per kassagenererande enhet 
koncernen 2021 2020

Rx   838 297 203 216 Rx  2 814 282 2 453 338 
OTC  2 480 596 3 060 670 OTC  4 097 625 4 225 343 

Total Goodwill koncernen 3 318 893 3 263 886 Totalt värde Licenser och Produkträttigheter  6 911 907 6 678 681

Produkträttighet Kassagenererande enhet Bokfört värde Kvarstående avskrivningstid

Projekt Zuba (Leo förv. apr 2018) RX & OTC 1 738 602 12 år
Projekt Polo (Leo förv. mar 2020) RX & OTC 878 397 13 år
Projekt Ruffian (J&J förv. maj 2020) RX & OTC 552 976 13 år
Projekt Thor (Trimb förv. sep 2019) RX & OTC 1 992 265 17 år
Projekt Roadster (Teva förv. apr 2021) RX & OTC 813 888 15 år
Övriga RX & OTC 935 780 12-19 år

Totalt värde Licenser och Produkträttigheter 6 911 907

Väsentliga antaganden vid beräkning av nyttjandevärde 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov för 
 produkträttigheter och goodwill föreligger. Nedskrivningstester görs 
per kassagenererande enhet. Återvinningsvärdet för dessa kassa-
genererande enheter har fastställts genom beräkningen av nyttjande 
värde, vilket kräver att vissa antaganden måste göras. Beräkningarna 
utgår från kassaflödesprognoser baserade på budget samt interna 
långtidsplaner för de kommande fem åren. I prognoserna ingår bland 
annat tillväxttakt som en parameter, vilket inkluderar antaganden om 
prisutveckling och försäljningsvolymer. Vidare ingår parametern 
 bruttomarginal som inkluderar antaganden om försäljning och varu-
kostnadsutveckling samt parametern diskonteringsränta.

 

Kassaflöden efter femårsperioden extrapoleras med hjälp av en beräk-
nad genomsnittlig tillväxttakt motsvarande 2 procent för produktport-
följen per år. Med en genomsnittlig kapitalkostnad (WACC före skatt) 
på 8,5 procent överstiger återvinningsvärdet för de testade enheterna 
deras redovisade värden för de testade enheterna. Vid en förändring av 
tillväxttakten från 2 till 0 procent per år skulle återvinningsvärdet fort-
farande överstiga de redovisade värdena för de testade enheterna. 
Bolaget har gjort bedömningen att rimliga förändringar i övriga para-
metrar inte skulle medföra att det redovisade värdet överstiger återvin-
ningsvärdet. Bolagets långsiktiga förmåga att generera framtida affärer 
utgör en viktig faktor för att motivera redovisad goodwill.

Kassagenererande enheter   
Karo Pharma delar in verksamheten i de kassagenererande enheterna Rx 
(receptbelagda läkemedel) respektive OTC (Over-the-Counter) produkter 
riktade till framförallt apotek som kunder. 
Både allokering av tillgångar och finansiell uppföljning av dessa görs 
genom gruppering av befintliga varumärken i respektive kategori.

Not 13 fortsättning – Goodwill, produkter, licenser och liknande rättigheter13 fortsättning – Goodwill, produkter, licenser och liknande rättigheter

MODERBOLAGET

KSEK 2021

Licenser,  
produkträttigheter  

och varumärken

Balanserade 
 utvecklings  

kostnader Goodwill Summa

Ingående anskaffningsvärde  4 098 856  85 036  347 518  4 531 410
Årets anskaffningar  880 392  34 457  -  914 849
Försäljning/utrangering - 89 219  -  - - 89 219
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 890 029  119 493  347 518 5 357 040

Ingående avskrivningar -609 077 -4 983 -63 712 -677 771
Årets avskrivningar -311 614 -14 637 -23 168 -349 419
Årets nedskrivningar -760  -  - -760
Försäljning/utrangering 78 027  -  - 78 027
Utgående ackumule rade avskrivningar - 843 424 -19 620 -86 880 - 949 923

UTGÅENDE RESTVÄRDE  4 046 605  99 873  260 639  4 407 116

MODERBOLAGET

KSEK 2020

Licenser,  
produkträttigheter  

och varumärken

Balanserade 
 utvecklings  

kostnader Goodwill Summa

Ingående anskaffningsvärde  2 509 267  2 930  347 518  2 859 715
Årets anskaffningar  1 622 804  42 322  -  1 665 126
Omklassificeringar -33 215  39 784  -  6 569
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 098 856  85 036  347 518  4 531 410

Ingående avskrivningar -364 773 -707 -40 544 -406 024
Årets avskrivningar -244 303 -4 276 -23 168 -271 747
Utgående ackumule rade avskrivningar -609 077 -4 983 -63 712 -677 771

UTGÅENDE RESTVÄRDE  3 489 779  80 053  283 806  3 853 638
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Not 15 Andelar i koncernföretag

MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde  5 241 199 5 166 709
Förvärv  102 13 608
Avyttring  - -29 641
Lämnade aktieägartillskott  - 90 523

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 241 300 5 241 199

Ingående nedskrivningar -9 250 -38 305
Årets nedskrivningar -44  - 
Avyttring  - 29 054

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 294 -9 250

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE  5 232 006 5 231 948

Namn Säte Org nr
Ägar- 
andel

Antal  
andelar

Bokfört  
värde

Eget  
kapital

Årets  
resultat

Karo Pharma AG (namnändrat från Hygis SA) Steinhausen, Schweiz CHE-109.884.033 100 % 10 010 13 545 3 272 705
Karo Pharma UK Ltd Guildford 11784588 100 % 1 000 19 1 878 2 405
Karo Pharma Sverige AB Stockholm, Sverige 556767-3784 100 % 157 011 388 746 215 469 -16 605
Bio Phausia AB Stockholm, Sverige 556485-0153 100 % 342 564 194 928 973 149 724 -684
Karo Pharma Norge AS Oslo, Norge 983.733.506 100 % 36 472 069 1 334 994 1 355 804 79 611
Karo Pharma ApS Köpenhamn, Danmark 39.503.778 100 % 2 000 281 5 932 4 881
Karo Pharma Oy Åbo, Finland 2915559-1 100 % 10 000 104 5 544 2 421
Trimb Holding AB Stockholm, Sverige 559018-4148 100 % 2 544 839 2 565 243 1 348 219 8 842
Karo Pharma S.R.L. Milano, Italien IT11511170968 100 % 10 000 102 1 890 1 774

SUMMA BOKFÖRT VÄRDE I KONCERNFÖRETAG 5 232 006

 

Indirekta innehav

Namn Säte Org nr
Ägar- 
andel

Antal  
andelar

Eget  
kapital

Årets  
resultat

Karo Pharma AS Oslo, Norge 917.296.200 100% 6 798 000 156 110 24 603
Trimb Healthcare AB Stockholm, Sverige 556893-0795 100% 318 737 554 059 -20 756
CCS Skincare Brands AB Solna, Sverige 559170-0082 100% 50 000 69 -18 168
Independent Beauty AB Stockholm, Sverige 559121-8473 80% 50 000 14 515 2 307
Frasen AB Kungälv, Sverige 556888-0412 100% 500 12 071 11 685
Trimb Netherlands BV Amsterdam 63.994.437 100% 10 000 -64 476 -111 794
YouMedical BV Amsterdam 55.302.394 100% 180 132 875 14 753
Bioclin BV Delft 27.229.261 100% 400 39 615 87 023
Bioclin Asia Bangkok 0105553081865 99% 20 000 1 052 -66
UAB Trimb Kaunas 303208187 100% 100 -1 420 439
Karo Pharma GmbH Krailing HRB 250663 100% 1 3 947 3 068

Not 16 Övriga finansiella anläggningstillgångar 

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020 2021 2020

Garantier och depositioner  2 848 2 011  30 51
Fordringar koncernföretag  -  -  1 243 296  1 139 377 
Långfristiga fordringar, övriga  21 215  21 -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN  2 869 2 226  1 243 347 1 139 428

Not 17 Varulager

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020 2021 2020

Färdigvarulager  487 724 441 714  147 766 139 678
Insatsvaror  9 826 9 795  5 157 8 740

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE  497 550 451 509  152 923 148 418

Reserv för inkurans ingår i varulagrets värde med 20 686 (14 154) KSEK för 
koncernen. Ingen väsentlig inkuransförändring och inga väsentliga ned-
skrivningar har skett under innevarande eller föregående räkenskapsår. 

Endast en obetydlig del av varulagret värderas till nettoförsäljnings-
värde.       
    

MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020

Inventarier

Pågående  
nyanläggningar

och förskott Summa Inventarier

Pågående  
nyanläggningar

och förskott Summa

Ingående anskaffningsvärde  19 933  -  19 933  11 064  1 061  12 125
Årets inköp  4 194  -  4 194  8 869  5 508  14 377
Försäljning och utrangeringar - 11 002  - - 11 002  -  -  -
Omklassificeringar  -  -  -  - -6 569 -6 569
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

  
13 124

  
-

  
13 124

  
19 933

 
-

  
19 933

Ingående avskrivningar -11 640  - -11 640 -11 028  - -11 028
Försäljningar och utrangeringar  11 002  -  11 002  -  -  -
Årets avskrivningar -1 952  - -1 952 -612  - -612
Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 589  - - 2 589 -11 640  - -11 640

UTGÅENDE RESTVÄRDE  10 535  -  10 535 8 293  - 8 293

Not 14 Inventarier byggnader och mark 

KONCERNEN

KSEK 2021 2020

Inventarier
Byggnader 

och mark

Pågående  
nyanläggningar 

och förskott Summa Inventarier
Byggnader 

och mark

Pågående  
nyanläggningar 

och förskott Summa

Ingående anskaffningsvärde  21 823  -  5 742  27 565 23 409 9 682 1 640 34 731
Årets inköp  7 181  -  -  7 181 9 865  76 11 480 21 421
Försäljning och utrangeringar - 6 996  -  - - 6 996 -3 193  -  - -3 193
Försäljning av verksamheter  -  -  -  - -5 154 -9 758  - -14 912
Omklassificeringar 247  - -604 -357 -2 390  - -7 148 -9 538
Omräkningsdifferens 488  - 97 585 -714  - -230 -944

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

  
22  742

 
 -

  
5 235

  
27 977

 
21 823

  
- 

 
5 742

 
27 565

Ingående avskrivningar -8 524  -  - -8 524 -12 738 -1 367  - -14 105
Försäljningar och utrangeringar 6 823  -  - 6 823 2 461  -  - 2 461
Försäljning av verksamheter  -  -  -  - 2 950 1 764  - 4 714
Årets avskrivningar -4 139  -  - -4 139 -3 549 -397  - -3 946
Omklassificeringar  -  -  -  - 2 062  -  - 2 062
Omräkningsdifferens - 276  -  - - 276 290  -  - 290

Utgående ackumule rade avskrivningar - 6 116  -  - - 6 116 -8 524  -  - -8 524

UTGÅENDE RESTVÄRDE 16 626  -  5 235  21 861 13 299  - 5 742 19 041
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Not 18 Kundfordringar

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020 2021 2020

Ej förfallet  487 234 418 302  180 461 157 205
Förfallet 1-30 dagar  95 133 155 315  30 597 60 252
Förfallet 31-60 dagar  14 377 11 517  10 751 2 086
Förfallet 61-90 dagar  14 133 4 473  690 1 549
Förfallet > 90 dagar  18 635 9 151  14 018 5 471
Kreditförlustreserv -2 114 -2 415 -1 471 -875

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE  627 397 596 343  235 046 225 688

 
Karo Pharma tillämpar den förenklade metoden för förväntade kredit-
förluster, vilket innebär att förväntade kreditförluster beräknas pro-
centuellt utifrån ett antal olika tidskategorier. 

Verkligt värde på kundfordringar överensstämmer med redovisade 
 värden. Kreditkvalitet på ej reserverade fordringar bedöms vara god

Ränteintäkter på kundfordringar har under året varit 0 (0) KSEK. 

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020 2021 2020

Förutbetalda försäkringar 3 910 763 3 891 262
Förutbetalda bankkostnader 733 733 733 733
Förutbetalda licenser och andra IT-relaterade kostnader 9 410 5 509 9 063 4 778
Upplupen intäkt 2 628 29 017 61 938 27 844
Övriga poster 22,723 13,045 37,203 7,017

39 405 49 067 112 829 40 634

Not 20 Likvida medel

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp per den 31 december. KSEK 2021 2020 2021 2020

Kassa och banktillgodohavanden 260 715 570 391 209 642 103 410

260 715 570 391 209 642 103 410

Not 21 Eget kapital

Totalt antal aktier 2021 2020

Per 1 januari 225 033 204 225 033 204
PER 31 DECEMBER 225 033 204 225 033 204

Antal utestående aktier1) 2021 2020

Totalt antal aktier 225 033 204 225 033 204
Aktier i eget förvar 0 -1 939 689

SUMMA  225 033 204  223 093 515 

Aktier i eget förvar 2021 2020

Per 1 januari 1 939 689 2 464 990
Årets försäljning1) -1 939 689 -525 301

PER 31 DECEMBER  -  1 939 689 

Aktiekapital, SEK 2021 2020

Per 1 januari 90 012 291 90 012 291
PER 31 DECEMBER  90 012 291 90 012 291

Kvotvärde, SEK 0,40 0,40

1)  Baserat på bemyndigande från årsstämman har Karo Pharma under 2021 sålt 1 939 689 egna aktier för att öka företagets finansiella flexibilitet. Överlåtelserna har 
skett på Nasdaq Stockholm. Kvarstående aktier i eget förvar uppgår per 2021-12-31 till 0 (1 939 689) st, vilket utgör 0 (0,9) % av aktiekapitalet.   

1)  Någon utspädningseffekt av antalet aktier förelåg ej per den 31 december 
2021, respektive 31 december 2020.  

Hantering av kapital    
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att gene-
rera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att 
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för 

kapitalet nere. På samma sätt som andra företag i branschen bedömer 
koncernen kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal 
beräknas som nettoskuld dividerad med totalt kapital. Skuldsättnings-
graden per 31 december 2021 och 2020 var som följer: 

KSEK 2021 2020

Total upplåning 5 731 308 5 847 723
Avgår: likvida medel -260 715 -570 391
Avgår: kortfristiga placeringar -2 869 -2 226
Nettoskuld 5 467 724 5 275 106
Totalt eget kapital 5 794 154 5 638 490
Totalt kapital 12 593 418 12 517 499
Skuldsättningsgrad 43% 42%
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Koncernens förändring avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

KSEK
Anläggnings-

tillgångar
Obeskattade  

Reserver
Underskottsavdrag 

Räntenetto mm Övrigt Summa

Per 31 december 2020 -524 885 -2 306  685 282  -  158 090
Avyttring av verksamheter  -  -
Omräkningsdifferens -9 105  -  9 149 -132 -88
Via Eget Kapital  -  -  -  -  -
Via Resultaträkningen  37 137  2 306 -32 452 -16 384 -9 393

PER 31 DECEMBER 2021 -496 853  -  661 980 -16 516  148 610

Moderbolagets förändring avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

KSEK
Immateriella  

tillgångar
Obeskattade  

Reserver
Underskotts-

avdrag Övrigt Summa

Per 31 december 2020 -21 989  - 488 060  - 466 071
Via Resultaträkningen -4 538  - 6 679  - 2 140

PER 31 DECEMBER 2021 -26 527  - 494 739  - 468 211

KSEK
Anläggnings-

tillgångar
Obeskattade  

Reserver
Underskottsavdrag 

Räntenetto mm Övrigt Summa

Per 31 december 2020 -584 191 -2 306  717 310  401  131 213
Avyttring av verksamheter  5 284  - -1 032 -276  3 976
Omräkningsdifferens  15 162  - -15 858  - -696
Via Eget Kapital  -  -  -  -  -
Via Resultaträkningen  38 860  - -15 138 -125  23 597

PER 31 DECEMBER 2021 -524 885 -2 306  685 282  -  158 090

KSEK
Immateriella  

tillgångar
Obeskattade  

Reserver
Underskotts-

avdrag Övrigt Summa

Per 31 december 2019 -21 989  - 494 715  - 472 726
Via Resultaträkningen  -  - -6 655  - -6 655

PER 31 DECEMBER 2020 -21 989  - 488 060  - 466 071

Koncernen har skattemässiga underskott om totalt 3 118 377 (3 274 902) 
KSEK, vilket motsvarar ett skattemässigt värde om totalt 648 352  
(685 548) KSEK. Moderbolaget har skattemässiga underskott om totalt 
2 403 523 (2 369 222) KSEK, vilket motsvarar ett skattemässigt värde  
om 494 739 (488 060) KSEK. Koncernen har uppskjutna skattefordringar 
avseende underskottsavdrag som ej redovisas i balansräkningen om  
0 (267) KSEK. De uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag som 
redovisas i balansräkningen om 648 352 (685 282) KSEK är de som före-
taget bedömer kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid. 

I bedömningen avseende möjligheten att utnyttja underskottsavdragen 
har hänsyn tagits till faktorer som begränsar möjligheten för Karo Pharma 
att utnyttja underskottsavdragen. Viktiga faktorer för Karo Pharma är 
att det inte finns möjlighet att utnyttja underskottsavdrag mellan olika 
jurisdiktioner samt begränsningsregler så som koncernbidragsspärrar. 
Se även not 9 avseende underskottsavdrag. Koncernens befintliga 
underskottsavdrag har inga tidsmässiga begränsningar. 

Not 23 Finansiella skulder

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp per den 31 december 2021 2020 2021 2020

Inom ett år  98 752 4 719 920  74 345 4 687 419
mellan två till fem år  5 679 299 1 130 351  5 623 995 1 010 712
Senare än fem år  89  -     8  -    

 5 778 140 5 850 271  5 698 347 5 698 131
Skulder till kreditinstitut  5 655 511 5 799 175  5 656 228 5 698 105
Leasingskulder  75 798 48 548  -  -    
Deposition  26 26  26 26
Avsättningar  46 806 2 522  42 094  -    

 5 778 140 5 850 271  5 698 347 5 698 131

Checkräkningskredits limit 200 000 200 000 200 000 200 000
– varav outnyttjad del 200 000 200 000 200 000 200 000

Koncernen har 5 lån med olika räntevillkor. Samtliga lån förfaller i juni 
2024. Ett lån om 1 000 MSEK som löper med STIBOR+2,0% ränta. Det 
andra, ett lån om 2 000 MSEK, löper med 2,0% ränta. Det tredje, ett lån 
om 875 MSEK löper med 2% ränta och det fjärde lånet, ett lån om 750 
MSEK som löper med 2% ränta. Det femte lånet är uppdelat i två valutor, 
603 MSEK och 436 MNOK varvid SEK delen löper STIBOR +3,5% och  
NOK delen NIBOR +3,5%. Utöver dessa, finns även per 2021-12-31 en 
 checkräkningskredit om 200 MSEK samt en RCF om 1 000 MSEK där 
båda står outnyttjade vid årets slut.  

Lånevillkoren kräver att bolaget uppfyller vissa finansiella nyckeltal,  
se nedan. Karo Pharma har under 2021 uppfyllt de finansiella nyckeltalen. 

- Nettolåneskuld i förhållande till EBITDA  
-  Kassaflöde i den löpande verksamheten i förhållande till finansiella 

kostnader (räntetäckningsgrad).

KONCERNEN MODERBOLAGET

Förfallostruktur per år, kapital och ränta 2021 2020 2021 2020

2021  -  4 821 851  -  4 786 584
2022  3 008 759  147 081  2 783 671  113 377
2023  249 663  981 150  212 385  948 094
2024  5 592 264  31 557  5 586 313  -
2025  5 248  23 243  -  -
2026  10 495  -
2027  8  -  8  -

 8 866 437  6 004 882  8 582 377  5 848 055

Ovanstående tabell inkluderar kontraktuellt åtagande att förvärva 
hudvårdsmärket E45 vid säljarens nyttjande av säljoptionen.

För skulder till kreditinstitut finns ställda säkerheter på 5 383 (5 292) 
MSEK. Säkerhet för upplåningen utgörs i huvudsak av aktier i dotter-
bolag. Verkligt värde på koncernens skulder till kreditinstitut överens-

stämmer med redovisat värde eftersom räntan på denna upplåning är  
i paritet med aktuella marknadsräntor. Verkligt värde för upplåningen 
som löper med rörlig ränta uppgår till 6 085 (6 005) MSEK jämfört med 
det redovisade värdet 5 751 (5 872) MSEK.

Not 24 Övriga kortfristiga skulder

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2021 2020 2021 2020

Mervärdesskatt, Källskatt mm  64 685 71 546  2 350 3 832

 64 685 71 546  2 350 3 832

Not 22 Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder som redovisas i balansräkningen hänför sig till följande:

KONCERNEN 2021 KONCERNEN 2020 MODERBOLAGET 2021 MODERBOLAGET 2020

KSEK Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto

Anläggningstillgångar  - -496 853 -496 853  -    -524 885 -524 885  - -26 527 -26 527  -    -21 989 -21 989 
Obeskattade reserver  -  -  -  -    -2 306 -2 306  -  -  -  -     -     -    

Underskottsavdrag  
Räntenetto mm

  
661 980

  
-

  
661 980

 
685 282

  
-    

 
685 282 

  
494 739

  
-

  
494 739

 
488 060

  
-    

 
488 060 

Övrigt  - -16 516 -16 516  -     -     -     -  -  -  -     -     -    

SKATTEFORDRINGAR 
OCH -SKULDER NETTO  661 980 -513 370  148 610 685 282 -527 192 158 091  494 739 -26 527  468 211 488 060 -21 989 466 071
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Not 26 Ställda säkerheter 

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 2021 2020 2021 2020

Aktier i dotterbolag  5 288 667 5 197 704  5 217 956 5 217 956
Företagsinteckningar  94 250 94 250  -  -    

Sedan 2021 säljer Karo Pharma vissa kundfordringar till en extern part 
och har enligt avtalet ett åtagande att ersätta köparen av kundford-
ringarna för kundförluster upp till 10%. Då sannolikheten för kundförlus-

ter bedömts som låg redovisas ingen avsättning för förpliktelsen. Per 31 
december 2021 uppgick de totala sålda men ännu obetalda fakturorna 
till 84 MSEK.

Not 27 fortsättning – Tilläggsinformation kassaflödesanalys

KSEK

Koncernen – Avstämning av nettoskulden
Likvida 

medel

Övriga  
finan siella  
tillgångar

Skulder till  
kreditinstitut

Leasing- 
skulder Summa

Nettoskuld per 1 januari 2020 248 806 2 745 -4 330 264 -8 549 -4 087 262
Kassaflöden:
– Upptagna lån/amortering  -     -    -1 526 020 13 435 -1 512 585
– In och utbetalningar, övrigt 328 424 1 101  -     -    329 525
Ej kassaflödespåverkande poster:
– Tillkommande leasingkontrakt  -     -     -    -53 996 -53 996
– Valutakursdifferenser -6 839 -70 64 875 562 58 528
– Periodiserade låneupptagningskostnader  -     -    -9 064  -    -9 064
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -    -1 550 1 297  -    -253

NETTOSKULD PER 31 DECEMBER 2020 570 391 2 226 -5 799 175 -48 548 -5 275 106

KSEK

Moderbolaget – Avstämning av nettoskulden
Likvida 

medel

Övriga  
finan siella  
tillgångar

Skulder till  
kreditinstitut

Långfristiga
skulder till

koncernföretag Summa

Nettoskuld per 1 januari 2021 103 410 1 139 428 -5 698 105  - -4 455 267
Kassaflöden:
– Upptagna lån/amortering  -    103 875 97 149  -    201 024
– In och utbetalningar, övrigt 106 232  -     -     -    106 232
Ej kassaflödespåverkande poster:
– Valutakursdifferenser  -    44 -33 426  -    -33 382
– Periodiserade låneupptagningskostnader  -     -    -21 845  -    -21 845
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -     -     -     -     -    

NETTOSKULD PER 31 DECEMBER 2021 209 642 1 243 347 -5 656 228  - -4 203 239

KSEK

Moderbolaget – Avstämning av nettoskulden
Likvida 

medel

Övriga  
finan siella  
tillgångar

Skulder till  
kreditinstitut

Långfristiga  
Skulder till  

koncern företag Summa

Nettoskuld per 1 januari 2020 61 557 304 223 -4 192 730 -12 946 -3 839 896
Kassaflöden:
- Upptagna lån/amortering  -    -133 686 -1 548 581 12 946 -1 669 321
- In och utbetalningar, övrigt 41 853  -     -     -    41 853
Ej kassaflödespåverkande poster:
- Valutakursdifferenser  -    -29 992 51 584  -    21 591
- Periodiserade låneupptagningskostnader  -     -    -8 378  -    -8 378
- Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -     998 883  -     -    998 883

NETTOSKULD PER 31 DECEMBER 2020 103 410 1 139 428 -5 698 105 0 -4 455 267

Not 27 Tilläggsinformation kassaflödesanalys

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Ej likviditetspåverkande poster övrigt:
Realisationsresultat anläggningstillgångar  4 256  1 113  6 523 -8 995
Koncernbidrag  -  - -194 102  -
Finansiella poster  28 808 -7 937  47 285 -22 009
Övriga poster  21 325 -4 517  18 426  -

 54 388 -11 341 -121 868 -31 004

Erhållen ränta  209  359  39 333  36 367
Betald ränta -167 918 -146 686 -163 153 -139 696
Betald uppläggningsavgift lån -18 353 -34 762 -18 353 -34 762

KSEK

Koncernen – Avstämning av nettoskulden
Likvida 

medel

Övriga  
finan siella  
tillgångar

Skulder till  
kreditinstitut

Leasing- 
skulder Summa

Nettoskuld per 1 januari 2021 570 391 2 226 -5 799 175 -48 548 -5 275 105
Kassaflöden:
– Upptagna lån/amortering  -     -    100 659 23 585 124 244
– In och utbetalningar, övrigt -310 805 422  -     -    -310 383
Ej kassaflödespåverkande poster:
– Tillkommande leasingkontrakt  -     -     -    -50 792 -50 792
– Valutakursdifferenser 1 129 40 -29 868 -43 -28 743
– Periodiserade låneupptagningskostnader  -     -    -22 544  -    -22 544
– Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -    181 95 418  -    95 599

NETTOSKULD PER 31 DECEMBER 2021 260 715 2 869 -5 655 511 -75 798 -5 467 724

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Upplupna personalrelaterade poster  60 386  43 034  6 839  634
Levererat ej fakturerat  29 994  48 311  10 246  7 490
Upplupna räntekostnader  2 603  9 502  2 603  9 432
Upplupen produktskatt  2 839  10 639  1 737  9 316
Upplupna returkostnader avseende produkters utgångsdatum  995  3 838  995  3 838
Upplupna kostnader för organisationsutveckling  13 939  2 016  13 939  2 016
Upplupna revisionskostnader  3 294  2 909  84  1 800
Upplupna redovisningstjänster  3 023  701  295  -
Upplupna frakt & distributionskostnader  1 189  4 966  1 189  1 286
Upplupna kostnader för marknadsstöd och kickback  39 625  26 251  13 311  7 163
Upplupen royalty  1 708  15 634  140 749  9 257
Förutbetalda intäkter  6 585  -  5 958  -
Övriga poster  18 901  26 667  9 232  6 802

 185 081  194 468  207 177  59 034
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Not 29 Arvoden till revisorer

KSEK KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

EY
Revisionsuppdrag  6 554 7 618 2 284 3 416

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag  377 566 276 486
Skatterådgivning  469 2 528 469 2 194
Övriga tjänster  6 847 1 537 27 1 139

Summa EY 14 247 12 249 3 056 7 235
Summa andra revisionsbolag  -  -  -     -    

TOTALA ARVODEN TILL REVISORER  14 247  12 249 3 056 7 235

KSEK    MODERBOLAGET

2021 2020

Årets operationella leasingavgifter avser:
Lokalhyra 12 835 8 834

12 835 8 834

KSEK    MODERBOLAGET

2021 2020

Framtida operationella minimileaseavgifter att betala:
Inom ett år 12 468 11 731
Senare än ett men inom fem år 27 836 36 468
Senare än fem år 0 0

40 304 48 199

Not 30 Finansiella instrument och risker samt känslighetsanalys

Not 28 Leasingavtal

I koncernens balansräkning redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal.
KSEK KONCERNEN

2021 2020

Nyttjanderättstillgångar

Lokaler 66 212 49 495
Fordon 6 823 928

Summa 73 035 50 423

Leasingskulder
Långfristiga 51 391 36 201
Kortfristiga 24 407 12 347

75 798 48 548

För information om förfallostruktur avseende leasingskulder, se not 30. 
Tillkommande nyttjanderätter under 2021 uppgick till 39 673 (54 237) KSEK. 

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasing  
avtal:    

KSEK KONCERNEN

2021 2020

Belopp redovisade i koncernens resultaträkning

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar
– Lokaler 20 859 11 312
– Fordon 4 273 1 333

Summa avskrivningar 25 132 12 646

Räntekostnader för leasingskuld 4 588 2 475
Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal 466 1 449

Summa kostnader relaterade till leasingavtal 30 187 16 570

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal var 23 585 (15 197) KSEK .
Framtida åtaganden avseende korttidsleasingavtal (exkluderade från 
beräkningen av nyttjanderättstillgång och leasingskuld) uppgår per 
2021-12-31 till 0 (639) KSEK. 

Operationell leasing
IFRS 16 leasingavtal tillämpas inte  
i moderbolaget och leasingavgifter periodiseras linjärt över 

 leasing perioden. Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder redovisas 
således inte i moderbolagets balansräkning. Moderbolagets operatio-
nella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyrda lokaler. 
 
 

Finansiella instrument per kategori

31 december 2021 (KSEK)

Finansiella tillgångar –  
upplupet anskaff-

ningsvärde
Finansiella tillgångar  

som kan säljas Summa

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar och andra fordringar 648 269  -    648 269
Likvida medel 260 715  -    260 715

908 984  -    908 984

31 december 2021 (KSEK)

Finansiella skulder- 
upplupet anskaff-

ningsvärde Summa

Skulder i balansräkningen
Skulder till kreditinstitut 5 655 511 5 655 511
Leasingskulder 75 798 75 798
Leverantörsskulder och andra skulder (exklusive icke finansiella skulder) 295 687 295 687

6 026 995 6 026 995

31 december 2020 (KSEK)

Finansiella skulder- 
upplupet anskaff-

ningsvärde Summa

Skulder i balansräkningen
Skulder till kreditinstitut 5 799 175 5 799 175
Leasingskulder 48 548 48 548
Leverantörsskulder och andra skulder (exklusive icke finansiella skulder) 303 689 303 689

6 151 412 6 151 412

De belopp som ingår i tabellen är skuldernas beräknade verkliga värde. Leverantörsskulder och andra skulder som förfaller inom 12 månader från 
balansdagen motsvaras av posternas redovisade värde eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.

Den 24 december, 2021, ingick Karo Pharma ett säljoptionsavtal som beskrivs i not 12. Värderingen av detta per den 31 december, 2021, bedömdes  
till 0 då åtagande och underliggande tillgång hade överstämmande verkligt värde.  

31 december 2020 (KSEK)

Finansiella tillgångar –  
upplupet anskaff-

ningsvärde
Finansiella tillgångar  

som kan säljas Summa

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar och andra fordringar 622 743  -    622 743
Likvida medel 570 391  -    570 391

1 193 135  -    1 193 135
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Utöver transaktioner i form av ersättningar och löner till styrelsen och 
ledande befattningshavare har en transaktion med närstående skett. 

Den 6 maj 2021 sålde Karo Pharma alla kvarvarande egna aktier   
(1 375 417), motsvarande omkring 0,6% av totala antalet utestående 

aktier och röster inom Karo Pharma till Karo Intressenter AB. Dessa 
aktier överfördes vid ett tillfälle och annonserades i ett separat press-
meddelande. Transaktionen förstärkte Karo Pharma kassa med en 
summa på 73,4 MSEK. 

Not 32 Transaktioner med närstående

Not 30 fortsättning – Finansiella instrument och risker samt känslighetsanalys 

Löptidsanalys och kreditrisk

31 december 2021 (KSEK)
Mindre än  

12 månader Mellan 1 och 2 år Mellan 3 och 5 år
Summa  avtalsenliga 

 kassaflöden
Redovisat värde 

skulder

Leverantörsskulder och andra skulder (exklusive icke  
finansiella skulder) 295 687  -    295 687 295 687
Lån Kreditinstitut 74 345 5 581 166  -    5 655 511 5 655 511
Leasingskulder 24 407 23 161 28 230 75 798 75 798

394 438 5 604 327 28 230 6 026 996 6 026 995

31 december 2021 (KSEK) Ej förfallna Förfallna 0–3 mån Förfallna 3–6 mån Förfallna +6 mån Summa
Kundfordringar 487 234 123 642 18 635  -    629 511
Kreditförlustreserv  -    -591 -1 523  -    -2 114

487 234 123 051 17 111  -    627 397

Verkligt värde på kundfordringar överensstämmer med redovisade 
 värden. Kreditkvalitet på ej reserverade fordringar bedöms vara god. 

Koncernen har ingen pant som säkerhet för dessa fordringar.  
    

Känslighetsanalys
Effekt på koncernens intäkter och rörelseresultat, före säkringstransak-
tioner, om den svenska kronan stärks med 10%   

Valuta (MSEK) Intäkter Rörelseresultat

DKK -29,5 8,3
EUR -107,6 -162,1
NOK -61,0 -3,7
GBP -8,9 -0,3
Övriga -16,1 15,0

Finansiella risker    
Karo Pharma är, liksom alla affärsföretag, utsatt för olika risker vilka 
 förändras över tiden. Relevanta risker i Karo Pharmas fall kan delas upp  
i affärsrisker och finansiella risker. Karo Pharmas finanspolicy fastställer 
ansvarsfördelningen för finansverksamheten, vilka finansiella risker 
bolaget är villigt att ta samt riktlinjer för hur sådana risker ska minskas 
och hanteras. Den finansiella riskhanteringen är centraliserad och är 
finansdirektörens ansvar. Policyn, som varje år är föremål  
  
för genomgång och godkännande av Karo Pharmas styrelse, har utfor-
mats för kontroll och hantering av följande risker:   

– Valutarisk    
– Finansieringsrisk    
– Likviditetsrisk    
– Ränterisk    
– Kreditrisk    
    
Valutarisk    
Förändringar i valutakurser påverkar Karo Pharmas resultat och  
egna kapital på olika sätt:    

–  Resultatet påverkas när intäkter och kostnader är denominerade  
i olika valutor – transaktionsrisk   

–  Resultatet påverkas när tillgångar och skulder är denominerade  
i olika valutor – omräkningsrisk    

Operativa risker    
Karo Pharma är verksamt i en internationell bransch. Koncernens intäkter 
har till cirka 24,5 (26,0) procent varit i svenska kronor och cirka 57,7 (32,0) 
procent av kostnaderna uppstår i svenska kronor. Återstoden av Karo 
Pharmas kostnader är till övervägande delen i euro (EUR), norska kronor 
(NOK), danska kronor (DKK), brittiska pund (GBP). Detta leder till en expo-
nering för valutafluktuationer, en kombination av både omräknings- och 
transaktionsrisker. Karo Pharmas rapportvaluta är svenska kronor.

Tabellen ovan visar effekten på Karo Pharmas intäkter och rörelsere-
sultat om den svenska kronan stärks med 10 procent. Därvid har både 
omräknings- och transaktionsrisker beaktats. Den totala effekten på 
rörelseresultatet skulle vara -142,8 MSEK (-75,1) MSEK.  

Vid årsslutet 2021 förelåg inga terminsaffärer. Rörelseresultaten för 
2021 och 2020 har inte påverkats av några förfallna terminsaffärer. 
   
    

Finansiella valutarisker    
Valutarisker i finansiella flöden som kan hänföras till skulder och inves-
teringar minskas genom att placeringar görs i svenska kronor, såvida 
inte en placering i utländsk valuta skulle utgöra säkring för en befintlig 
exponering.    
    
Finansieringsrisk    
Risken att bolaget inte kommer att ha kontinuerlig tillgång till nödvän-
dig finansiering definieras som finansieringsrisk. Från tid till annan har 
bolaget anskaffat ytterligare kapital på kapitalmarknaden för att 
säkerställa tillräckliga medel med avseende på bolagets verksamhet 
och stabilitet. Målet är att alltid ha kapital som möjliggör fortsatt drift  
i minst tolv månader. En löpande översyn av finansieringsbehovet sker 
där en utvärdering av kapitalmarknadens utveckling i kombination med 
möjligheter till extern finansiering görs för att ta fram lämpliga finansie-
ringsstrategier.    
    
Likviditetsrisk    
Likviditetsrisken avser risken för att bolaget inte har tillräckliga medel 
tillgängliga för att betala kortfristiga förutsedda eller oförutsedda 
utgifter. Risken är förknippad med tillgång till och förfallostruktur avse-
ende kortfristiga placeringar och risken att det inte finns någon marknad 
för ett specifikt instrument som företaget önskar avyttra. Likviditetsris-
ken hanteras genom att strukturera förfallodagar på placeringar base-
rat på kassaflödesprognoser och också genom att begränsa place-
ringar i obligationer med låg likviditet på andrahandsmarknaden. Vägd 
återstående löptid i kortfristiga placeringar uppgick vid årsskiftet till 0 
(0) månader.    
    
Ränterisk    
”Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden 
fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Företaget är huvudsakli-
gen exponerad för” ränterisk genom dess lånefinansiering. Lånen löper 
delvis med rörlig Ränta STIBOR, vilket innebär att företagets framtida 
finansiella kostnader påverkas vid ändrade marknadsräntor.  

Totala räntebärande lån i koncernen uppgår till 5 731,3 (5 847,7) MSEK 
och är hänförliga till banklån samt leasingskulder. Varav den korta 
delen uppgår till 98,8 (4 719,9) MSEK. Om räntenivån momentant skulle 
förändras +/–1 procentenhet skulle Karo Pharmas resultat efter skatt 
ändras med +/– 45,0 (57,0) MSEK på årsbasis, givet de lånebelopp och 
räntebindningar som förelåg per den 31 december 2021.  
  
    

Baserat på den information som behandlas av koncernens lednings-
grupp och som används för att fatta strategiska beslut, består Karo 
Pharmas verksamhet av ett enda rörelsesegment, utveckling och för-
säljning av produkter till apotek och sjukvård. Vid utvärdering av verk-

samheten och i strategiska diskussioner och beslut görs för närvarande 
ingen nedbrytning av verksamheten i ytterligare rörelsesegment. 
Utvecklingen av Karo Pharmas läkemedelsprojekt utgör en integrerad 
process i Karo Pharmas verksamhet.

KSEK KONCERNEN

2021 2020

Intäkter fördelade på kundernas hemvist
Sverige  711 401 848 840
Norge  616 833 587 884
Danmark  292 118 285 685
Finland  152 305 118 931
Frankrike  171 309 147 899
Tyskland  169 284 161 506
Italien  126 547 90 613
Storbritannien  110 145 118 870
Övriga Europa  404 000 340 969
USA  19 145 12 897
Övriga världen  188 268 168 773

 2 961 354 2 882 867

Anläggningstillgångar fördelade på Karo Pharmas hemvist
Sverige  9 771 345 8 370 472
Norge  1 293 864  1 440 566
Europa  36 918  975 372
Övriga världen  -  41

 11 102 126 10 786 451

Not 31 Segmentsinformation

Kreditrisk i placeringar  och kundfordringar
Kreditrisk avser risken för att Karo Pharma inte erhåller betalning för en 
placering. Kreditrisken delas upp i emittentrisk och motpartsrisk. Emit-
tentrisk är risken för att värdepappren, som Karo Pharma har i sin ägo, 
förlorar sitt värde på grund av att emittenten inte kan uppfylla sina 
åtaganden i form av räntebetalningar och betalning på förfallodagen. 
Motpartsrisk är risken att den part som Karo Pharma köper värdepapper 

från eller säljer värdepapper till inte kan tillhandahålla värdepapper 
eller göra betalningar enligt vad som har överenskommits. 

I policyn hanteras kreditrisken genom att reglera vilka parter Karo 
Pharma får göra affärer med och vilken kreditvärdighet som krävs för 
placeringar. Ingen väsentlig koncentration av kreditrisk förekommer. 
Kreditrisken i kundfordringar är mycket låg då kunderna är återkom-
mande och framförallt utgörs av stora apotekskedjor. 

Not 30 fortsättning – Finansiella instrument och risker samt känslighetsanalys 
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NOTER

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild 
av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats  
i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rätt-
visande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfakturor som moderbolaget och det företag som ingår i kon-
cernen står inför. Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläg-
gas årsstämman den 31 maj 2022 för fastställande.

Stockholm den 12 april 2022

Erika Henriksson
Styrelseledamot

Patrick Smallcombe 
Styrelseordförande

Uta Kemmerich-Keil 
Styrelseledamot

Flemming Ørnskov
Styrelseledamot

Christoffer Lorenzen
Verkställande direktör

Kristofer Tonström
Styrelseledamot

Mark Keatley
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har angivits den 12 april 2022

Ernst & Young AB

Jonatan Hansson
Auktoriserad Revisor

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

 

Nyckeltal Definition Syfte

Rörelseresultat Resultat som inkluderar samtliga intäkter och 
kostnader av rörelsekaraktär, d.v.s. resultatet 
exklusive finansiella poster och  inkomstskatt  

Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar Soliditet är relevant för investerare och andra intressenter som 
vill bedöma Bolagets finansiella stabilitet och förmåga att klara 
sig på lång sikt. 

Bruttomarginal Bruttoresultat i förhållande till Nettoomsättning Bruttomarginalen används för att visa bolagets marginal före 
påverkan av kostnader såsom försäljnings- och administrativa 
kostnaders amt utgifter för forskning och utveckling

Definitioner nyckeltal

Not 34 Förslag till vinstdisposition

Belopp nedan anges i tusental svenska kronor

Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen för Karo Pharma AB (publ) fritt eget kapital enligt nedan

Balanserade vinstmedel 712 240
Överkursfond 4 896 405
Årets resultat -28 900

TOTAL 5 579 746

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs 5 579 746

TOTAL 5 579 746

Not 33 Viktiga händelser efter utgången av räkenskapsåret 2021 

Den 13 januari, 2022 slutförde Karo Pharma förvärvet av det belgiska 
företaget Sylphar International NV, för 290 MEUR.

Sylphar genererade en försäljning på ca 64 MEUR under oktober 
2020 till september 2021. Sylphars varumärken säljs i över 50 länder, 
genom både lokala distributionspartners och online. Bolagets största 
marknader inkluderar Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och 
Frankrike. De tre största varumärkena i portföljen är Nutravita, Alpha 
Foods och Remescar.

Förvärvet finansierades genom nya kreditfaciliteter, inklusive en 
brygg lånefacilitet med en löptid på tolv månader från Karos befintliga 
banklångivare. Avsikten är att återbetala brygglånefaciliteten med 
medel från en emission av aktier med företrädesrätt för Karos befintliga 

aktie ägare. Karo Pharma beslutade därför samt informerade i separata 
pressmeddelande (22 november 2021, 16 och 23 mars 2022) om en fullt 
garanterad företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor.

Den 19 januari, 2022, ingick Karo Pharma ett avtal kring ett tilläggs-
förvärv av varumärket, Satin Naturel, ett exklusivt hudvårdsvarumärke, 
huvudsakligen sålt genom Amazon i Tyskland och fullt kompatibel med 
Sylphars affärsmodell. Transaktionen slutfördes under mars 2022.  

Karo bedömer att Transaktionen av Sylphar och Satin medför poten-
tiella försäljningssynergier och kommer att addera tillgångar samt kva-
lificerad expertis inom e-handel och digital transformation till bolaget.

Se nedan tabell för preliminär beräkning av verkliga värden.

MEUR

Nettotillgångar 0,1
Produkträttigheter 136,2
Goodwill 114,0
TOTAL KÖPESKILLING 250,3

Styrelsen för Karo Pharma beslutade under 2021, att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt notering av bolagets 
aktier på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm godkände ansökan och sista handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 24 mars 
2022 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var den 25 mars 2022.

Den 24 december, 2021, ingick Karo Pharma ett säljoptionsavtal. Värderingen på detta per den 31 december, 2021, bedömdes till 0 då åtagande 
och underliggande tillgång hade överstämmande verkligt värde. Den 1 april 2022 slutfördes förvärvet kopplat till säljoptionsavtalet av hudvårdsva-
rumärket E45® från Reckitt, för 200 miljoner GBP. Alla villkor för slutförandet av transaktionen har uppfyllts. Nettoomsättningen av E45® uppgick till 
43 miljoner GBP under 2021 och transaktionen bidrar positivt till Karos marknadsposition inom hudvård, framförallt i UK, Sydafrika och Spanien. 

Som en konsekvens av kriget i Ukraina har Karo Pharma stoppat sin handel med Ryssland. Exponeringen i årlig omsättning motsvarar ca 20 MSEK 
och utestående kundfordringar runt 7 MSEK. Karo Pharma har donerat läkemedelsprodukter till civilbefolkningen i Ukraina.
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REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

–  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 förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att ett bolag 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 transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande 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 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade 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 koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning av Karo Pharma AB (publ) 
för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget 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 tillräck-
liga och ändamåls-enliga 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 utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och 
koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens eko-
nomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bola-
gets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och  därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions bevis 
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 försla-
get är förenligt 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 försummel-
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsent-
liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 

Till bolagsstämman i Karo Pharma AB (publ),  
org.nr 556309-3359 

 
Rapport om årsredovisningen och 
 koncernredovisningen
 
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Karo Pharma AB (publ) för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
42-55 och 60-99 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
 väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo vis-
ningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med  års  redo  visningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
 kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovis-
nings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års redo -
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget samt  rap port 
över resultaträkning och finansiell ställning för 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 ändamåls-enliga som grund för våra uttalanden.  

Annan information än årsredovisningen och 
 koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
 års redovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-41 och 56-59. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informatio-

nen innehåller en väsentlig felaktig-het, 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 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direk tören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten 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 
 årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka 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 förväntas 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 felaktig-
heter 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 felaktig-
het 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 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.
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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 beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är  förenligt med 
aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
 hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
på sidorna 46-49 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag (publ) äger rum tisda-
gen den 31 maj 2022. Kallelse till årsstämman publiceras på 
Karo Pharmas hemsida, www.karopharma.se

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras 
utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående 
och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast 
per post före stämman. Information om de av bolagsstämman 
fattade besluten offentliggörs tisdagen den 31 maj 2022, så 
snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning 
ska: dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena 
fredagen den 20 maj 2022, dels senast måndagen den 30 maj 
2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvis-
ningar på hemsidan så att poströsten är Karo Pharma Aktie-
bolag tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla 
sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera 
aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i fram-
ställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen 
den 20 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig  
(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 
förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren 
bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren 
senast  tisdagen den 24 maj 2022 kommer att beaktas vid 
framställningen av aktieboken.

Övrig finansiell information

Delårsrapport jan–jun 20 juli 2022

Finansiella rapporter, pressmeddelanden, kallelse till 
 bolagsstämma och annan information finns tillgänglig  
på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se från 
 offentliggörandet.

Karo Pharmas finansiella rapporter och pressmeddelanden 
kan prenumereras på och laddas ner från hemsidan.  
Karo Pharma har elektronisk distribution som huvudsaklig 
distributionsform för finansiella rapporter. Årsredovisningen 
postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt 
begär det. Utskrifter av delårsrapporter postas på begäran.

För ytterligare information var vänlig kontakta
Jon Johnsson, CFO, tel 073-507 88 61,
eller e-post: info@karopharma.com.

ÅRSSTÄMMA

Stockholm den 12 april 2022
Ernst & Young AB

Jonatan Hansson
Auktoriserad revisor

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR  
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrap-
porten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhets-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

http://www.karopharma.se
http://www.karopharma.se
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