
PROB
2011 -

OM PRO
 
Probi är e
Forskningso
ledande före
utgjordes av
mer på www

 

OMS
FÖR

 

JANUA
• NET
• RÖR
• RES
• RES
• DET

 

 

VIKTIGA
• Roy
• Intä
• Nytt
• Prob

 
 
  

VD-KOM
”Det är e
den posit
egna var
Oredsson

 

 

 

FÖR YT
Michael O
 
 
Denna infor
med finansie
 
 

I  AB DEL
- 01 -  01 -

OBI 
en ledande akt
områdena är: ma
etag inom segme
v royaltyintäkter. P
w.probi.se 

SÄTTNI
DUBBL

RI-MARS 2
TTOOMSÄTT
RELSERESU
SULTAT EFTE
SULTAT EFTE
T TOTALA KA

A HÄNDEL
yaltyintäkterna
kterna inom K
t distributionsa
bi har återköp

MMENTAR
tt styrkebeske
tiva trenden fr
rumärken är 
n, VD för Prob

TTERLIGAR
Oredsson, VD 

rmation är sådan 
ella instrument. In

LÅRSRAP
- 2011 -  0

tör inom probio
ge och tarm, imm

enten functional fo
Probis aktie är not

NGEN 
LAS 

2011 
NINGEN uppg
LTATET uppg
ER SKATT up
ER SKATT PE
ASSAFLÖDET

LSER UNDE
a från ProViva 
Kosttillskott öka
avtal med Ta`a
t 150 000 egn

: 
ed att vi växe
rån 2010 som
två solida pla

bi. 

RE INFORM
Probi, tel: 046

som Probi AB sk
nformationen lämn

PPORT 
03 -  31 

otisk forskning o
munförsvar, meta
ood och kosttillsk
terad på Nasdaq 

ÖKAR 

gick till 23,9 m
gick till 6,8 milj
ppgick till 5,1 m
ER AKTIE upp
T uppgick till -

ER FÖRSTA
ökade med 10
ade med 125 
am Teva Altm
na aktier till ett

r med 50 pro
m blev vårt bä
attformar som

MATION KO
6-286 89 23 e

a offentliggöra en
nades för offentligg

och utveckling 
abola syndromet s
kott. Totala intäkte
OMX Stockholm, 

50 % O

miljoner SEK (1
joner SEK (3,
miljoner SEK (
pgick till 0,55 
-4,7 miljoner S

A KVARTAL
0 procent jäm
procent till 8,3

man, Israel gäll
t värde av 6,9 

ocent samtidig
ästa år hittills. 
m borgar för 

ONTAKTA:
eller 0707-18 8

nligt lagen om vär
görande 2011-04-

av effektiv och
samt stress och 
er 2010 var 81,1 
Small Cap. Probi

OCH VI

15,9).  
2).  
(2,4).  
SEK (0,26).  

SEK (1,7).  

LET: 
fört med första
3 miljoner SEK
ande kosttillsk
miljoner SEK

t som vinsten
Våra avtal m
en fortsatt p

89 30, e-post:

rdepappersmarkn
-28 kl 08.45 

 väldokumentera
återhämtning. Pro
miljoner SEK, va
 har cirka 4 200 a

INSTEN

a kvartalet 20
K (3,7). 
kott baserat på
. 

n fördubblas. V
med Danone o

ositiv utveckl

michael.oreds

aden och/eller lag

ad probiotika. 
obis kunder är 
arav merparten 
aktieägare. Läs 

N 

 

10. 

å Lp299v. 

Vi fortsätter d
och satsninga
ing”, säger M

sson@probi.s

gen om handel 

därmed 
rna på 

Michael 

e 



Probi A
  

Probi AB (p
 

OM VERK

2011 har 
bästa kva
mer än fö
hade en s
försäljning
 
Marknads
marknads
uppnådde
kvartalet 
GfK:s und
har lanse
 
Royaltyin
affärsomr
intäkter. 
utveckla 
senare m
utveckla d
förberede
marknade

OMSÄTT

Probis ne
miljoner S
avser Fun
 
Ökningen
genererad
har de för
 
Största d
2,9 miljo
försäljning
med 10 p
 
Rörelseko
beror del
försäljning
inför en m
bland an
potentiella

Fördelnin

TSEK 

Försäljnin

Royalty, l

Nettoom

Övriga rö

Summa r

AB Delårs

publ) Org nr 5564

KSAMHETEN

börjat bra för
artalen hittills. 
ördubblades ti
stark utvecklin
g under ett en

sundersökning
sandel på 28 
e därmed en 
2010. ProbiM
dersökning en

erats i Finland 

täkter inom 
råde Kosttillsk
Motsvarande 
affärsområde

modellen i form
dessa båda a

elsearbete för
er i Europa uta

TNING OCH K

ettoomsättning
SEK, eller 50 
nctional Food.

n inom Kostt
de endast my
rsta leveranse

elen av öknin
oner SEK för
gsutvecklinge

procent till 11,9

ostnaderna up
ls på mediak
gsökningen. V

möjlig lanserin
nnat omfattat 
a samarbetsp

ng av rörelse

ng varor 

icenser, mm 

sättning 

örelseintäkter 

rörelsens intä

srapport 2

417-7540 

N 

r Probi. Efter e
Omsättningen
ll 6,8 miljoner 
ng under årets
nskilt kvartal. 

gsföretaget Gf
procent för he
marknadsled

age växte till d
n total markna
under första k

Functional F
kott ökar succ

siffra 2009 v
t, dels genom
m av Bringwe

affärsmodeller 
r att kunna a
anför Norden.

KOSTNADER 

g under första 
procent, varav
.  

illskott beror 
cket små intäk

erna till Camox

ngen inom Fun
r att behålla 
n för ProViva 
9 miljoner SEK

ppgick till 17,2
kostnader för 
Vidare har Pr

ng av kosttillsk
marknadsund

artners. 

ens intäkter: 

äkter 

2011-01-0

ett starkt 2010
n ökade med 
SEK (3,2). Bå

s första kvarta

fK har rapport
elåret 2010 in
ande position
den enskilt stö

adsandel på 4
kvartalet 2011

Food utgör f
essivt och de

var knappt 25
m distributörsl
ell-samarbetet
fortsätter. Un

applicera mod

kvartalet upp
v av 4,5 miljo

främst på in
kter under förs
x Pharmaceut

nctional Food
licensrättighe

varit fortsatt p
K (10,8) jämfö

2 miljoner SEK
ProbiMage o

robi under för
kott på ytterlig
dersökningar 

Q1 
2011 
5 581 

18 280 

23 861 

120 

23 981 

1 – 2011-

0, Probis bäst
50 procent till
åda Probis aff
al. Såväl ProV

terat att ProbiM
om segmente

n trots att lan
örsta produkte

40 procent för 
. 

fortfarande h
essa intäkter s
5 procent. Pro
lösningar, del
t har visat sig

nder början av
dellen basera

pgick till 23,9 m
ner SEK avse

ntäkter från 
sta kvartalet 2
ticals, Sydafrik

d beror på att 
eterna på de
positiv under f
ört med 2010.

K (12,8). Ökni
och ProbFrisk
rsta kvartalet 

gare europeisk
i ett antal e

Q1
2010
2 729

13 164

15 893

45 

15 938

-03-31 

ta år hittills, bl
l 23,9 miljoner
färsområden, 

Viva som Prob

Mage och Pro
et probiotiska 
nseringen inte
en i segmente
bägge produk

huvuddelen a
svarar nu för e
obi har sedan
s genom att 
g vara mycke
v 2011 har Pr
d på Probis 

miljoner SEK (
er Kosttillskott 

ProbiMage o
2010 då lanser
ka, gjorts unde

NextFoods i 
en nordameri
första kvartale

ngen ligger in
k, dels på va

genomfört et
ka marknader 
europeiska lä

H
2

18

4 61

3 80

7

8 81

ev första kvar
r SEK (15,9) o
Functional Fo

biMage slog ny

obiFrisk tillsam
kosttillskott i S
gjordes förrä

et. För andra h
kterna. ProbiM

v Probis int
en dryg tredje
n ett par år ti

etablera egna
et framgångsr
obi satsat bet
egna varumä

(15,9). Den tot
och resterand

ch ProbiFrisk
ringen gjordes
er första kvarta

mars gjort en 
kanska mark
t och Probis ro

om affärsområ
arukostnader s
tt omfattande 
utanför Norde
nder och init

elår
010 

8 479 

 902 

0 381 

746 

 127 

2 

rtalet 2011 ett
och rörelseres
ood och Kostti
ya rekord vad

mmans uppnåd
Sverige. Sortim
än i slutet av 
halvåret 2010 
Mage och Pro

täkter. Andele
edel av Probis
llbaka satsat 
a varumärken
rik. Arbetet m
tydande resur
ärken på ytte

otala ökningen
de 3,5 miljone

k. Dessa pro
s sent i mars. 
alet. 

n royaltybetaln
knaden. Vida
royaltyintäkter 

råde Kosttillsko
som ett resu

e förberedelse
en. Detta arbe
tiala kontakte

t av de 
sultatet 
illskott, 

d gäller 

dde en 
mentet 

första 
visade 
biFrisk 

en för 
s totala 

på att 
n. Den 

med att 
rser på 
erligare 

 är 8,0 
er SEK 

odukter 
Vidare 

ning på 
re har 
ökade 

ott och 
ltat av 

earbete 
ete har 
er med 



Probi A
  

Probi AB (p
 

 

Resultat 
Resultat e
 
Skattekos
resultat a

Totalresu
Totalresu
 
 
Återköp 
Probis sty
från årss
150 000 a
helhet oc
värde av 

Kassaflö
Det totala
85,1 miljo
SEK. Kas
2010 och

Investeri
Under pe
0,3 miljon
Investerin
 
Probi inv
Andelen F
(39). Den

SEGMEN

Allmän in
Probis af
ansvarig 
med livsm
normala n
med kost
affärstran

Rörelser

 

TSEK 

Rörelsen

Rörelsen
kostnade

Rörelser

FF= Funct

 
 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

efter skatt 
efter skatt upp

stnaden uppgi
avräknas mot t

ultat per aktie
ultat per aktie u

av egna aktie
yrelse beslöt 

stämman den 
aktier vilket m
ch Probi inneh
6,9 miljoner S

öde  
a kassaflödet 
oner SEK (73
ssaflödet från 
 uppgick till 3,

ngar 
erioden har inv
ner SEK (0,4)
ngar i materiel

esterar i prior
FoU-kostnade

nna andel ökar

NTSINFORMA

nformation 
ffärsverksamh
chef. Segme

medelsföretag
näringsvärde. 
ttillskottsföreta
nsaktioner före

resultat per se

    

ns intäkter 1

ns 
er -8

resultat  6

tional Food    KT

srapport 2

417-7540 

pgick till 5,1 m

ick till 1,9 miljo
tidigare års un

e 
uppgick till 0,5

er 
under rapport
22 april 201

motsvarar 1,6 
hade därmed 

SEK. De återkö

uppgick till -4
3,4). Probi har

den löpande 
,2 miljoner (3,3

vesteringar i im
) avser patent
lla anläggning

riterade proje
er av totala ko
r till 35 procen

ATION 

het är organis
ntet Function

g för att mark
Segmentet K

ag för att mark
ekommer mell

egment, Q1: 

           Q1 201

FF K

5 692 8 2

8 777 -8 4

6 915 -15

T= Kosttillskott  

2011-01-0

iljoner SEK (2

oner SEK (0,9
nderskottsavdr

55 SEK (0,26)

tperioden att i
0. Beslutet in
procent av de
vid rapportpe

öpta aktiernas

4,7 miljoner SE
r under första
verksamhete

3). 

mmateriella an
t och 0,3 miljo
stillgångar va

kt inom forsk
ostnader, exklu
nt (47) om de u

erad i två rör
al Food fokus
knadsföra livs
Kosttillskott fok
knadsföra prod
an de olika se

11 

T Totalt

289 23 981

444 -17 22

55 6 760

    

1 – 2011-

2,4). 

9). Detta har in
rag. 

, en ökning m

inleda återköp
nnebar att, m
et totala antal
eriodens slut 
s kvotvärde är

EK (1,7) och 
a kvartalet åte
en under första

nläggningstillg
oner SEK (0,9
r 0,5 miljoner 

kning och utve
usive handels
utvecklingsutg

relsesegment:
serar på att k

smedel som g
kuserar på att 
dukter som är

egmenten. 

t FF 

1 12 257 

21 -9 361 

0 2 896 

-03-31 

nte någon likvi

ed 112 procen

p av egna akt
med början de
let utestående
150 000 egn

r 5 kronor per 

likvida medel 
erköpt egna ak
a kvartalet va

gångar uppgå
9) avser utvec
SEK (0,4).  

eckling för att
svaror och avs
gifter som aktiv

 Functional F
kommersialise
ger positiva h
kommersialis

r avsedda att 

Q1 2010 

KT 

3 681 

-3 415 

266 

ditetseffekt då

nt.  

tier i enlighet 
en 7 mars 20
e aktier. Återk
a aktier, vilka
aktie. 

uppgick vid p
ktier för samm

ar i nivå med m

tt till 0,6 miljon
cklingsutgifter 

säkerställa e
skrivningar, up
verats under å

Food och Kos
era Probis pro
älsoeffekter u
era Probis pro
komplettera e

Totalt 

15 938 55

-12 776 -38

3 162 16

3 

å årets skattep

med bemynd
011, återköpa
köpet fullföljde
a förvärvades 

periodens utg
manlagt 6,9 m
motsvarande 

ner SEK (1,3)
som har aktiv

en långsiktig t
ppgick till 34 p
året inkluderas

sttillskott med 
obiotika tillsam
utöver produk
obiotika tillsam
en normal kos

Helår 2

FF KT

5 400 25 7

8 957 -24 0

6 443 1 65

pliktiga 

igande 
högst 

es i sin 
till ett 

ång till 
miljoner 

period 

) varav 
verats. 

tillväxt. 
procent 
s. 

varsin 
mmans 
kternas 
mmans 
st. Inga 

2010 

T Totalt

727 81 127

073 -63 030

54 18 097

7 

0 

7 



Probi A
  

Probi AB (p
 

 
 
 
Kostnade
mediakos
försäljning
Vidare ha
kosttillsko

Rörelsen

TSEK 

Norden 

Övriga E

Nordam

Övriga v

Totalt 
 
Ökningen
ProbiFrisk
betalda ro
Camox i S

Function
Intäkterna
(12,3). St
royaltybet
Detta bek
sortiment
något lån
kvartalet 
 
Försäljnin
med 10 
lanserade
Danones 
planerna 
produktso
2011. Vid
marknade
aktuella.  
 
Volymern
hösten 2
hälsobud
procent jä

Kosttillsk
Den forts
till att affä
blev den 
2010. Un
lansering
finsk häls
 
ProbiMag
för probio
ProbiMag
försäljning
 
 
 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

erna inom affä
stnader för 
gsökningen. M
ar Probi under
ott på ytterliga

ns intäkter för

Europa 

merika 

världen 

n av intäktern
k samt den fo
oyaltyn från N
Sydafrika.  

nal Food 
a inom affärso
törsta delen a
talning på 2,9
kräftar deras u
tet som baser
ngsammare ta
ökade med 30

ngen av ProV
procent till 11
es 1994. Mar

majoritetsägd
framöver om

ortimentet. So
dare för Probi
er utanför Nor

na för Bravo-ju
2010 genomfö
skapet gällan
ämfört med fjä

kott 
att positiva fö
ärsområde Ko
hittills bästa 

nder rapportp
sevent tillsam

sokostfackhan

ge och ProbiF
otiska kosttills
ge blev den en
gen gjordes, u

srapport 2

417-7540 

ärsområde Ko
ProbiMage o

Mediasatsning
r första kvarta
re europeiska

rdelade på ge

na i Norden 
ortsatt positiva

NextFoods me

område Funct
av intäktsökni
9 miljoner SEK
uttalade inten
ras på Probis
akt än vad s
0 procent jämf

Viva har haft e
1,9 miljoner S
rknadsföring o
da dotterbolag
mfattar offens
om tidigare ra
i diskussioner
rden. I dagsläg

uicen Friscus s
örde Skånem

nde kroppens
ärde kvartalet 

rsäljningsutve
osttillskotts int
månaden förs
perioden har 

mmans med B
del deltog. 

risk blev reda
skott. De två 
nskilt största p
uppgick den to

2011-01-0

osttillskott har
och ProbFris
gen gällande d
let genomfört 

a marknader u

eografiska m
Q1 

2011 
15 483 

872 

3 854 

3 772 

23 981 

under första 
a utvecklingen
dan Övriga vä

tional Food ök
ngen förklaras
K för att behå
tioner att forts

s bakterie Lp2
om förväntad
fört med mots

en fortsatt pos
SEK (10,8). F
och försäljnin
g ProViva AB
siva satsning
apporterats av
r med Danone
get är dock in

som lanserade
mejerier en o

immunförsva
2010 och med

ecklingen för P
täkter i kvarta
säljningsmäss

produkterna
Bringwells fins

n under lanse
produkterna n
produkten i pr
otala marknad

1 – 2011-

r ökat jämfört
k dels på 

dessa produkt
omfattande fö
tanför Norden

arknader: 
Q1 

2010
12 319

1 116

1 239

1 264

15 938

kvartalet be
n för ProViva
ärlden har öka

kade i första k
s av att Next

ålla licensrättig
sätta sin strat
299v. NextFo
des vid lanse
svarande perio

sitiv utveckling
Första kvartal
ng av ProViva
B. En ny orga
ar på reklam
vser Danone 
e om lanserin

nga beslut fatta

es hösten 200
omfattande T
ar. Probis roy
d 86 procent jä

ProbiMage och
let ökade med

sigt för sortime
a lanserats ä
ska dotterbola

eringsåret 201
nådde under 
robiotikasegme
dsandelen till 4

-03-31 

 med första k
ökade varuk
er påbörjades
örberedande a
n. 

H
20

9 62

9 

3 

6 

8 81

eror främst på
. Intäktsöknin
at som ett res

kvartalet med 
Foods, USA, 

gheterna på d
tegiska och lå
ods försäljnin
ringen 2008, 

od 2010. 

g under 2011
et 2011 blev 
a i Sverige h
nisation med 

m, tillgängligh
att relansera 

ng av ProViva
ade gällande 

09 tillsammans
TV-kampanj b
yaltyintäkter ö
ämfört med fö

h ProbiFrisk u
d 125 procen
entet sedan la
även i Finlan
ag Vitacom d

0 marknadsle
helåret en ma
entet. Under a
40 procent. 

kvartalet 2010
kostnader so
s först under a
arbete inför en

elår
010 
204 

754 

072 

097 

127 

å försäljning 
gen i Nordam
ultat av de för

28 procent til
i enlighet me
en nordameri
ngsiktiga sats

ng utvecklas p
och deras in

och Probis ro
det bästa hit

hanteras seda
större resurs
et och synb
ProViva i Fin

a på ytterligar
vilka marknad

s med Skånem
bland annat f
ökade i första
örsta kvartalet 

under första kv
t till 8,3 miljon
anseringen i S
nd. I februar
är drygt 150 

edare på den s
arknadsandel 
andra halvåre

4 

0 beroende d
om ett result
andra kvartalet
n möjlig lanser

av ProbiMag
merika beror p
rsta leveranse

ll 15,7 miljone
ed sitt avtal g
ikanska markn
sning på Good
positivt, om ä
ntäkter under 

oyaltyintäkter 
ttills sedan P
an hösten 20

ser är etablera
barhet i butik
nland under 
re några euro
der som först 

mejerier ökar. 
för att unde
a kvartalet m
2010. 

vartalet bidrog
ner SEK (3,7)
Sverige unde
ri genomförd
representante

svenska mark
 på 28 proce

et, då huvudde

dels på 
tat av 
t 2010. 
ring av 

ge och 
på den 
erna till 

er SEK 
jort en 
naden. 
dBelly-

än i en 
första 

ökade 
ProViva 
010 av 
ad och 
k samt 
hösten 

opeiska 
kan bli 

Under 
rstryka 

med 14 

g starkt 
). Mars 
r mars 
es ett 
er från 

knaden 
ent och 
elen av 



Probi A
  

Probi AB (p
 

 
 
 
Marknads
Sverige 2
ökade un
ProbiFrisk
 
Som ett r
en liknan
intensivt 
kontakter
 
Under för
Sydafrika
 
Probi teck
baserat p
under dry
till apotek

FORSKN

EFSA - 
rekomme
De aktue
baserade
konsekve
som är b
målsättnin
EFSAs re
halvåret 2
 
EU beslö
Probi stä
för godkä
industrin 
allmänt 
dokumen
 
De första
i kraft. EF
När denn
kriterier E
tillsamma
artikel 13
som avslu
med Dan
 
Probi kom
lämna in 
material u
 
Som tidig
Syftet är 
hjärt- och
under det
 
Probi bed
område s
framförs o
friska dju
yngre me
ingår i en
 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

sundersökning
2010 uppgick t
nder 2010 me
k. Uppgifterna

resultat av den
de affärsmod
under början 

r med potentie

rsta kvartalet 
a, som Probi te

knade under f
på Lp299v i Isr
ygt 40 år. Bola
k och hälsokos

NING OCH UT

European F
endation angå
ella ansökning
es på ofullstän
enser för bola
betydligt mer 
ng att långsik
ekommendatio
2012.  

t år 2006 att a
ller sig positiv
ännande är s
att avgöra om
vedertagen d
tation).  

 ansökningarn
FSA har dock 
na information 
EFSA har ko

ans med befin
3.5. Ansökan k
utades 2010. 
one. 

mmer också a
en 13.5-ansö

utan att det ko

gare rapporte
att undersöka

h kärlsjukdom
t första kvarta

driver probiot
som har stud
om att probiot
r med en min

edelålder. Stu
 ny doktorsav

srapport 2

417-7540 

gsföretaget G
till knappt 120

ed 56 procent
a baseras på G

n framgångsri
ell på ytterliga
av året och 

ella samarbets

gjordes vidar
ecknade avtal 

första kvartale
rael. Ta`am Te
aget marknads
stfackhandel. 

TVECKLING 

ood Safety A
ende 13.1-ans
garna gjordes
ndiga underlag
get. Som tidig
omfattande ä

ktigt säkra hä
oner enligt art

alla hälsopåstå
v till grundtank
vårgenomträn
m vissa ingre
dokumentatio

na för Lp299v
först 2010 till 
blev känd be

ommunicerat 
ntlig dokument
kommer även 
Probis ansök

att komplettera
ökan. Ansökn

ommer till konk

rats påbörjad
a effekten av p

mar samt typ 
let och studien

isk grundforsk
erats inom ra
tika skulle bidr
nskad benäge
dien har geno

vhandling av C

2011-01-0

GfK uppskatta
0 miljoner SEK
, och ökninge
GfK:s hushålls

ka lanseringe
are några eur
har omfattat 

spartners på u

re de första l
med under 20

et ett avtal som
eva Altman ha
sför sina produ
Lansering i Is

Authority - h
sökningar för 
s redan 2007
g. EFSA-rekom
gare rapporte
än den nu ak
lsopåstående
ikel 13.1 påve

åenden av akt
ken, men kan
nglig och svår
dienser bör p
n) eller 13.5

v enligt artikel 
viss del klarg

eslöt Probi, so
under 2010.

tation att utgö
att omfatta e

an för ett häls

a den kliniska 
ningar under 
kurrenternas k

e Probi unde
probiotika på e
2-diabetes. R
n förväntas av

kning inom fle
amen för dett
ra till världens
nhet för fetma
omförts med 

Caroline Karlss

1 – 2011-

ar att den to
K i konsument
en är till stor 
spanel Medic S

n i Sverige un
ropeiska mark

bland annat 
tvalda markna

everanserna 
010. 

m ger Ta`am 
ar varit verksa
ukter genom b
rael har gjorts

har efter rap
hälsopåståen

7 och 2008 a
mmendationen

erats kommer 
ktuella under 
en inom EU. M
erka möjlighet

ktörer inom livs
 liksom brans
rbegriplig. De
prövas enligt 
5 (hälsopåst

13.1 lämnade
gjort de krav m
m tidigare me
 Den nya d

öra underlag t
en framgångsr
sopåstående i

dokumentatio
artikel 13.5 g

kännedom. 

er 2010 en st
ett flertal riskf

Rekryteringen 
vslutas under 

era olika omr
ta samarbete 
s fetmaepidem
a hos individe
en av Probis 

son: ”The gut 

-03-31 

tala marknad
ledet. Den tota
del driven av
Scope 2010.

ndersöker Pro
knader utanför

marknadsund
ader. 

av kosttillskot

Teva Altman
amt på den isra
bland annat lä
s under första

pportperiodens
nde inom mag
av ett antal fr
n var väntad a
Probi att läm
artikel 13.1. 

Med de överg
en att göra hä

smedelsområd
schens övriga 
et har till exem
artikel 13.1 (h
ående som 

es in redan 20
man ställer på 
eddelats, att g
okumentation
ill en ansökan
rik studie med
inom området

onen för sin im
ger också mö

törre klinisk s
faktorer som ö
av försökspe
innevarande å

råden tillsamm
är fetma. Tv

mi, visar nya re
r som expone
bakteriestam

bacterial flora 

den för probio
ala försäljning
försäljningen

bi möjligheter
r Norden. Det
dersökningar 

tt baserat på 

rätt att lansera
aeliska markn
kare och dieti
kvartalet 2011

s utgång pub
hälsa för Prob
rån Probi fris
av Probi och f
na in en så k
Den nya 13.5
gångsregler s
älsopåstående

det ska godkä
aktörer konst

mpel inledning
hälsopåståend
bygger på 

07 när det nya
ansökningar 
öra nya studie
en gällande 

n för Lp299v o
d Lp299v på 2
t maghälsa uta

mmunprodukt 
öjlighet att läm

tudie inom m
ökar risken för
ersoner har fo
år. 

mans med Lu
värtemot de fa
esultat en pos
erats för stam

mmar (L. plant
focus on early

5 

otiska kosttill
gen i hela segm
n av ProbiMag

rna att implem
tta arbete har 
samt ett stor

Lp299v till C

ra Probis kostt
naden för kostt
ister och distri
1. 

blicerat en n
bis bakterie Lp

stående aktöre
får inga omed
kallad 13.5-an
5-ansökan ha

som gäller be
en först under

ännas inom un
tatera att proc
gsvis varit sv
den som byg
nyligen fram

a regelverket 
och dokumen
er i enlighet m
maghälsa ko

och maghälsa
200 försökspe
arbetas i sam

med målsättn
mna in konfid

metabola synd
r folksjukdoma
ortlöpt som pl

unds universit
arhågor som 

sitiv långtidseff
men från föds
tarum HEAL1
y life and  

skott i 
mentet 
ge och 

mentera 
drivits 

rt antal 

Camox, 

tillskott 
tillskott 
buerar 

negativ 
p299v. 
er och 

delbara 
nsökan 
ar som 
räknas 
r andra 

nionen. 
cessen 
vårt för 
ger på 

mtagen 

trädde 
ntation. 
med de 
ommer 
a enligt 
ersoner 

marbete 

ning att 
entiellt 

dromet. 
ar som 
lanerat 

tet. Ett 
ibland 

fekt på 
seln till 
9) och 



Probi A
  

Probi AB (p
 

 
 
physiolog
den anse
microbiot
of age, D
 
I avhandl
tarmen ä
synpunkt 
en ökad 
forskning
pioneer g
 
Resultate
potential 
 

MEDARB

Probi had

TRANSA

Skåneme
licens- oc
Intäkter fr
på affärsm
 
Probis int
uppgick v
kvartalet 
SEK (9,1)
 
Jan Nilss
avseende
under rap

VÄSENT

De riske
årsredovi
osäkerhe

KALEND

Årsstämm
Delårsrap
Delårsrap
Bokslutsk

AB Delårs

publ) Org nr 5564

gical traits” som
edda tidskriften
a in rats given
OI: 10.1017/S

lingen visas o
än nyfödda me

mer aggressi
risk att drab

stidskriften ”P
gut microbiota 

en från de två
som finns inom

BETARE 

de vid periode

AKTIONER ME

ejerier är Prob
ch leveransav
rån Skånemej
mässiga villko

täkter från Skå
vid rapportper
uppgått till 11
).   

son, styrelsele
e Probis Scien
pportperioden.

LIGA RISKER

er och osäk
sningen för 2

etsfaktorer per 

DARIUM 

ma avseende 2
pport andra kv
pport tredje kv
kommuniké 20

srapport 2

417-7540 

m försvaras d
n “British Jour
n bacterial sup
S00071145110

också att nyföd
ed normalvikt
iv bakterieflora
bbas av fetm
Pediatric Rese
in human neo

å studierna är
m probiotikao

ns utgång 20 

ED NÄRSTÅE

bis näst störst
vtal med Skån
jerier och Pro

or och till mark

ånemejerier h
riodens utgån
1,9 miljoner S

edamot, har 
ntific Advisory 
. 

R OCH OSÄK

kerhetsfaktorer
2010. Det be
den 31 mars 

2010
vartalet 2011 
vartalet 2011 
011 

2011-01-0

den 6 maj 201
nal of Nutrition
pplements and
001036).  

dda barn med
t. De nyfödda
a, som de san

ma och diabet
earch” (Karlss
onates vaginal

r i nuläget att
mrådet. 

anställda, 11

ENDE 

ta aktieägare 
nemejerier av
Viva AB base

knadsvärde.  

ar under kvar
ng till 0,2 miljo
EK (10,8) och

under kvarta
Board. Inga y

KERHETSFAK

r som Prob
edöms inte h
2011. 

28 april 201
19 juli 2011
19 oktober 
25 januari 2

1 – 2011-

1 i Lund. De 
n” (Karlsson, C
d a high-energ

d onormalt hö
a med onorma
nnolikt ärvt frå
tes senare i 
son, C.L.J, M
lly born at term

t betrakta som

kvinnor och 9

och äger vid
vseende Frisc
eras på långsi

rtalet uppgått t
oner SEK (0,4
h kundfordring

let via Atheri
ytterligare väs

KTORER 

is verksamhe
ha skett någr

11 kl. 15.00 
 
2011 

2012 

-03-31 

unika resultat
C. et al., 2011
gy dense diet f

ög födelsevikt 
alt hög födels
n sina mödrar
livet. Detta 

Molin, G., Cilio
m - a pilot stud

m grundforskn

 män. Medela

dare 49 proce
cus samt med
ktiga avtal oc

till 0,6 miljone
4). Probis intä
garna uppgick

ioco AB faktu
sentliga transa

et exponeras
a väsentliga 

en är också n
, Effects on w
from foetal life

har en annor
sevikt hade e
r. Onormalt tu
arbete komm

o, C.M. & Ah
dy). 

ning, men de 

antalet anställd

ent av ProViva
d ProViva AB 
h transaktione

r SEK (0,9) oc
äkter från Pro
k vid årets utg

urerat arvode 
aktioner med n

s för beskriv
förändringar 

6 

nyligen publice
weight gain and
e through six m

rlunda bakterie
en ur inflamm
unga nyfödda 
mer att public
hrné, S., 201

 visar på den

da har varit 19

a AB. Probi A
avseende Pr

erna har geno

ch kundfordrin
oViva AB har 
gång till 9,8 m

e på 60 tusen
närstående ha

vs på sidan
i dessa riske

erade i 
d gut  
months 

eflora i 
ations-
kan ha 
ceras i 
1, The 

n stora 

9 (21).  

AB har 
roViva. 
omförts 

ngarna 
under 

miljoner 

n SEK 
ar skett 

n 29 i 
er eller 



Probi A
  

Probi AB (p
 

 

REDOVIS

Koncern
Koncernr
redovisnin
och IFRIC
”Delårsra
 
Redovisn
för alla p
50-54 i år
 
Moderbol
moderbol
tusental. 
 
Belopp oc
svenska k

Moderbo
Moderbol
Redovisn

 

STYRELS

Styrelsen
moderbol
osäkerhe
 

Lund den

Per Lund
Styrelseo
 
Hilde Fur
Styrelsele
 
Bengt Nil
Styrelsele

 

 

 

 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

SNINGS- OCH

en 
redovisningen 
ngsnormer för
C-tolkningar s

apportering” oc

ningsprincipern
resenterade p
rsredovisninge

lagets funktio
laget som kon

ch siffror inom
kronor (SEK), 

olaget 
laget tillämpar

nings för juridis

SENS FÖRSÄ

n och verkstä
lagets och ko

etsfaktorer som

n 28 april 2011

in  
ordförande 

 
rberg  
edamot  

 
sson  
edamot  

srapport 2

417-7540 

H VÄRDERIN

har upprätt
r koncerner – 
sådana de an
ch Årsredovisn

na som tilläm
perioder, om i
en för 2010.  

onella valuta 
ncernen. Sam

m parentes avs
tusental (TSE

r samma redo
ska personer –

ÄKRAN 

ällande direktö
oncernens ver
m moderbolag

1 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

2011-01-0

GSPRINCIPE

tats i enligh
december 20

ntagits av EU
ningslagen. 

pats när denn
inte annat ang

är svenska
tliga belopp s

ser jämförelse
EK) eller miljon

ovisningsprinc
– december 2

ören försäkra
rksamhet, stä
et och koncer

1 – 2011-

ER 

het med Års
010 samt Inter
. Denna delå

na koncernred
ges. Fullständ

a kronor som
som anges är 

esiffror för mot
ntal (miljoner S

ciper med de 
010. Delårsra

ar att denna 
ällning och res
rnen står inför.

-03-31 

sredovisningsl
rnational Fina

årsrapport är 

dovisning upp
diga redovisni

m också är 
om inget ann

svarande peri
SEK) kronor i 

undantag och
apporten följer 

delårsrapport
sultat samt be
. 

Jan Nilsson
Styrelseled

Mats Lidga
Styrelseled

Michael Ore
Verkställan

agen, RFR 
ncial Reportin
upprättad i en

prättats har till
ngsprinciper å

rapportering
at anges avru

od förra året. 
enlighet med 

h tillägg som s
Årsredovisnin

ger en rättv
eskriver de vä

n 
amot 

rd 
amot 

edsson
de direktör 

7 

1 Komplette
ng Standards 
nlighet med I

lämpats kons
återfinns på s

svalutan för 
undade till när

Belopp är uttr
vad som ang

stipuleras av 
ngslagen. 

visande övers
äsentliga risk

         
 
         
         
 
         
 

erande 
(IFRS) 
AS 34 

ekvent 
sidorna 

såväl 
rmaste 

ryckta i 
ivits. 

RFR 2 

sikt av 
er och 

 

               
     

                  
             



Probi A
  

Probi AB (p
 

 

 
 

Rev
upp

 

Till

 

Inle

Vi h
den
ansv
34. 
gran

 

Den

Vi h
Öve
av a
red
öve
inri
övr
ska
iden
där

 

Slut

Gru
anle
bild
resu

 

Mal

Del

 

 

Per

Auk

 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

visors rappor
prättade i enli

l styrelsen i P

edning 

har utfört en 
n tremånaders
varet för att u
Vårt ansvar ä
nskning. 

n översiktliga

har utfört vår
ersiktlig gransk
att göra förfr
ovisningsfråg

ersiktlig grans
iktning och o
rigt har. De g
ffa oss en såd
ntifierade om
för inte den s

tsats 

undat på vår 
edning att an
d i enlighet m
ultat och kass

lmö den 28 a

loitte AB 

r-Arne Petter

ktoriserad rev

srapport 2

417-7540 

rt över översi
ighet med IA

Probi AB (pub

översiktlig gr
speriod som 
upprätta och 
är att uttala e

a granskninge

r översiktliga 
kning av finansi
ågningar, i fö
gor, att utföra
skning har en
omfattning so
granskningsåtg
dan säkerhet 

m en revision 
säkerhet som

översiktliga g
nse att den bif
med IAS34 av 

saflöde för de

april  2011 

sson  

visor 

 

2011-01-0

 

ktlig granskn
AS 34 

bl) org. nr 55

ranskning av 
slutade per d
rättvisande p

en slutsats om

ens inriktning

granskning i
iell delårsinform
örsta hand till
a analytisk gra

n annan inrikt
om en revision
gärder som v
att vi blir me
utförts. Den

m en uttalad sl

granskning ha
fogade finans
företagets fin

en tremånade

1 – 2011-

ning av en full

6417-7540 

v delårsrappor
detta datum. D
presentera de

m denna finan

g och omfattn

i enlighet med
mation utförd av
l personer so
anskning och
tning och en 
n enligt Revis

vidtas vid en ö
edvetna om a
uttalade slut

lutsats grunda

ar det inte ko
siella delårsin
nansiella ställ
ersperiod som

-03-31 

lständig upps

rten för Prob
Det är styrels
enna finansiel
nsiella delårsin

ning 

d Standard fö
v företagets vald
m är ansvarig

h att vidta and
betydligt min
sionsstandard
översiktlig gr

alla viktiga om
satsen grunda
ad på en revi

ommit fram n
formationen 
lning per den
m slutade per 

sättning av fin

bi AB (publ) p
en och verks
lla delårsinfor
nformation g

ör översiktlig 
da revisor. En ö
ga för finansi
dra översiktlig
ndre omfattni
d i Sverige RS
anskning gör

mständigheter
ad på en över
sion har. 

några omständ
inte, i allt väs

n 31 mars 201
detta datum.

8 

nansiella rapp

per den 31 m
ställande direk
rmation i enl
grundad på vå

granskning (
översiktlig gr
iella frågor oc
iga gransknin
ing jämfört m
S och god rev
r det inte möj
r som skulle k
rsiktlig grans

digheter som
sentligt, ger e
11 samt av de
. 

porter 

mars 2011 och
ktören som h
ighet med IA
år översiktliga

(SÖG) 2410 
ranskning bes
ch 

ngsåtgärder. E
med den 
visionssed i 
jligt för oss a
kunna ha bliv
kning har 

m ger oss 
en rättvisande
ess finansiella

h 
har 
AS 
a 

står 

En 

att 
vit 

e 
a 



Probi A
  

Probi AB (p
 

Probi AB
 

 
Rapport 
 
 
Valuta: T
Rörelsen
Nettooms
Övriga in
Summa 
Rörelsen
Handelsv
Kostnade
Övriga ex
Av- och n
Summa 
Rörelser
Finansiel
Finansiel
Resultat
Perioden
Perioden
Övrigt tot
Summa t
 
Antal akt
Antal akt
Resultat 
utspädnin

 
 
Koncernen
Periodens 
Någon uts
 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

B (publ) 

över totalresu

TSEK 
ns intäkter 
sättning 

ntäkter 
rörelsens intäk
ns kostnader 
varor 
er för ersättning
xterna kostnade
nedskrivningar a
rörelsens kost
resultat 
lla intäkter 
lla kostnader 
t före skatt 
ns skatt 
ns resultat 
talresultat 
totalresultat för 

ier vid rapportpe
ier genomsnitt 
per aktie räknat
ng, SEK 

ns dotterbolag ä
resultat såväl s
pädningseffekt 

srapport 2

417-7540 

ultat för koncer

kter 

 till anställda 
er 
av anläggningst
tnader 

perioden 

eriodens utgång

t på totalresulta

är vilande, varfö
som totalresulta
förekommer int

 

2011-01-0

rnen och mode

tillgångar 

g 

t före och efter 

r koncernens oc
t är i sin helhet 
e, då bolaget in

1 – 2011-

erbolaget 

2

23

23

-1
-5
-8
-1

-17
6

7
-1
5

5

9 215
9 326

ch moderbolage
hänförligt till mo

nte har några ute

-03-31 

 

Q1   
2011 20

 
3 861 15 8

120 
3 981 15 9

 
 824 -1 1

5 136 -5 0
8 752 -5 2

 509 -1 3
7 221 -12 7
6 760 3 1

419 2
-174 -

7 005 3 3
 906 -9

5 099 2 4
0 

5 099 2 4
 

5 300 9 365 3
6 206 9 365 3

0,55 0

ets resultaträkni
oderbolagets ak
estående konve

Q1   
010 

Hel
201

 
893 80 38

45 74
938 81 12

 
09 -9 85

001 -21 04
268 -23 09
398 -9 03
776 -63 03
162 18 09
220 86
-67 -25
315 18 70
905 -5 04
410 13 66

0 
410 13 66

 
300 9 365 30
300 9 365 30

,26 1,4

ingar är identisk
ktieägare.   
erteringslån elle

9 

 

lår   
10 

 
81 
46 
27 

 
58 
41 
93 
38 
30 
97 
66 
54 
09 
48 
61 

0 
61 

 
00 
00 

46 

ka. 

er teckningsoptiooner. 



Probi A
  

Probi AB (p
 

 
Probi AB
 
 

 
Rapport 
Tillgånga
Anläggn
Aktiverad
Patent oc
Goodwill 
Inventarie
Uppskjutn
Summa a
Omsättni
Varulage
Kortfristig
Likvida m
Summa o
Summa t
Eget kap
Eget kap
Kortfristig
Summa e

 

 

 

 
Rapport 
Tillgånga
Anläggn
Aktiverad
Patent oc
Inventarie
Andelar i 
Uppskjutn
Summa a
Omsättni
Varulage
Kortfristig
Likvida m
Summa o
Summa t
Eget kap
Eget kap
Långfristi
Kortfristig
Summa e

 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

B (publ), ko

över finansiell
ar 
ingstillgångar 

de utvecklingsut
ch licenser 

er, verktyg och 
na skattefordrin
anläggningstil
ngstillgångar 
r 

ga fordringar 
medel 
omsättningstil
tillgångar 
ital och skulder 
ital  

ga skulder 
eget kapital oc

över finansiell
ar 
ingstillgångar 

de utvecklingsut
ch licenser  
er, verktyg och 
koncernbolag 

na skattefordrin
anläggningstil
ngstillgångar 
r 

ga fordringar 
medel 
omsättningstil
tillgångar 

pital och skulde
ital  
iga skulder 
ga skulder 
eget kapital oc

srapport 2

417-7540 

ncernen 

l ställning för k

tgifter 

installationer 
ngar 
lgångar 

lgångar 

ch skulder 

l ställning för m

tgifter 

installationer 

ngar 
lgångar 

lgångar 

er 

ch skulder 
 

2011-01-0

koncernen 

 

 

moderbolaget

1 – 2011-

 
 

 
 

-03-31 

2011-03-3

3 79
12 27

2 76
3 80
2 80

25 44

3 01
18 02
85 08

106 11
131 55

121 18
10 37

131 55

2011-03-3

3 79
12 27

3 80
4 03
2 80

26 71

3 01
18 02
85 08

106 11
132 82

118 41
4 03

10 37
132 82

 
31 20

94 
76 
62 
06 
05 
43 

 
5 

21 
80 

6 
59 

 
83 
76 
59 

 
31 20

 
94 
76 
06 
31 
05 

2 
 

5 
21 
80 

6 
28 

 
6 

36 
76 
28 

10 

 
010-03-31 

  
  

5 447 
15 391 

2 762 
2 896 
8 854 

35 350 
 

1 583 
14 810 
73 414 
89 807 

125 157 
 

116 417 
8 740 

125 157 

 
010-03-31 

 
 

5 447 
15 391 

2 896 
4 031 
8 854 

36 619 
 

1 583 
14 810 
73 414 
89 807 

126 426 
 

113 650 
4 036 
8 740 

126 426 

2010-12-3

3 62
13 04

2 76
3 76
4 71

27 91

2 26
15 17
89 76

107 20
135 11

122 98
12 13

135 11

2010-12-3

3 62
13 04

3 76
4 03
4 71

29 18

2 26
15 17
89 76

107 20
136 38

120 21
4 03

12 13
136 38

 
31 

29 
47 
62 
66 

1 
5 

 
63 
77 
62 
02 

7 
 

85 
32 

7 

 
31 

29 
47 
66 
31 

1 
84 

 
63 
77 
62 
02 
86 

 
8 

36 
32 
86 



Probi A
  

Probi AB (p
 

Probi AB
 
Valuta: TS
 
 
Koncerne

Rapportp
Ingående 
Summa to
Eget kapit
 
 

Rapportp
Ingående 
Summa  to
Återköp av
Eget kapit
 

 
 
 
Rapport ö
 

Den löpan
Resultat fö
Av- och ne
Reavinst/-
Kassaflöd
förändring
Förändring
Förändring
Förändring
Kassaflöd
 
 
Investering
Förvärv av
Förvärv av
Avyttring a
Kassaflöd
 
Finansier
Återköp av
Utdelning 
Kassaflöd
 
Förändrin

Likvida me

Likvida me
 
Erhållen o
Erhållen rä
Erlagd rän
 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

B (publ), ko

SEK 

ens förändringa

erioden 2010-0
balans 2010-01

otalresultat för p
tal 2010-03-31 

erioden 2011-0
balans 2011-01
otalresultat  för  
v egna aktier 
tal 2011-03-31 

över kassaflöde

nde verksamhete
öre skatt 
edskrivningar 
-förlust avyttring
de från den löp
gar av rörelsek
g av varulager 
g av rörelseford
g av rörelseskul
de från den löp

gsverksamhete
v immateriella a
v materiella anlä
av materiella an
de från investe

ingsverksamh
v egna aktier 
till aktieägare 

de från finansie

ng av likvida m

edel vid årets bö

edel vid periode

och erlagd ränt
änta 
nta  

srapport 2

417-7540 

ncernen 

ar i eget kapita

01-01 – 2010-03
-01 
erioden 

01-01 – 2011-03
-01 
perioden 

en 

en 

g materiella anlä
pande verksam
kapital 

ringar 
lder 

pande verksam

n 
anläggningstillgå
äggningstillgång
läggningstillgån

eringsverksamh

eten 

eringsverksam

edel 

örjan 

ens slut 

ta 

 

2011-01-0

al 

3-31 

3-31 

äggningstillgång
mheten före 

mheten 

ångar 
gar 
ngar 
heten 

mheten 

1 – 2011-

Aktieka
46

46

Aktieka
46

46

 

 
 
 

gar  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

-03-31 

 
 
 
 

pital 
Övrig

6 827 
 

6 827
 
 

pital 
Övrig

6 827 
 
 

6 827 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

t tillskjutet 
kapital 
97 290 

 
97 290

 
 

t tillskjutet 
kapital 
92 607 

 
-6 901 
85 706 

 
 
 
 
 

Q1
2011 

 
7 005 
1 509 

18 
8 532

-752 
-2 844 
-1 756 
3 180 

 
-642 
-469 
150 

-961 
 
 

-6 901 
0 

-6 901 
 

-4 682 

89 762 

85 080 
 
 

0 
0 

11 

Balanserad
förlust

-30 110
2 410

-27 700

Balanserad
förlust

-16 449
5 099

 
-11 350

Q1
2010

3 315
1 398

0
4 713

-345
-2 487
1 445
3 326

-1 265
-354

0
-1 619

0
0
0

1 707

71 707

73 414

0
0

 
 
 
 
 
 

Summa eg
kapi

 114 0
 2 4
 116 4
 
 
 
 

Summa eg
kapi

 122 9
 5 0
  -6 9
 121 1
 
 
 
 
 
 
 

He
20

 

 18 7
 9 0
 
 27 7

 -1 0
 -2 8
 4 8
 28 7

 
 -4 0
 -2 0
 1
 -5 9
 
 
 
 -4 6
 -4 6
 
 18 0

 71 7

 89 7
 
 
 4
 

 
 
 
 

get 
ital 
007 
410 
417

 
 

get 
ital 
985 
099 
901 

83 
 
 
 
 
 

lår
010 

 
709 
038 

4 
751

025 
855 
837 
708 

 
077 
038 

45 
970 

 
 

0 
683 
683 

 
055 

707 

762 
 
 

430 
0 



Probi A
  

Probi AB (p
 

Probi AB
 
 

Valuta: T
 
 
Nyckelta
Tillväxt, %
Andel for
Medelant
Tillgånga
Rörelseka
Finansiel
Kassalikv
Soliditet, 
Skuldsätt
Eget kap
Kassaflöd
Börskurs
Börsvärd
Lönsamh
Avkastnin
Avkastnin
Rörelsem
Vinstmarg
 

 

Definitio
1.   Förän
2.   Summ
3.   Summ
4.   Eget 
5.   Ränte
6.   Rörel
7.   Resu
8.   Rörel
9.   Resu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB Delårs

publ) Org nr 5564

B (publ), ko

TSEK 

al  
% 
rskningskostnad
tal anställda 

ar 
apital 
la data 

viditet, % 
% 

tningsgrad, % 
ital per aktie, SE
de per aktie, SE
, SEK 
e 

het, % 
ng på totalt kapi
ng på eget kapit

marginal 
ginal 

ner till nyckelt
ndring av nettoo
ma omsättnings
ma omsättnings
kapital i procen
ebärande skulde
lseresultat plus 
ltat före skatt i p
lseresultat i proc
ltat före skatt i p

srapport 2

417-7540 

ncernen 

der av rörelseint

EK  
EK  

ital 
tal 

tal 
omsättning (förs
stillgångar minus
stillgångar exklu
t av balansoms
er i procent av e
ränteintäkter i p

procent av geno
cent av nettoom
procent av netto

2011-01-0

täkter, % 

säljning av varor
s kortfristiga sku
sive varulager i
lutningen 
eget kapital 
procent av geno
omsnittligt eget 
msättningen 
oomsättningen

1 – 2011-

  
 
 

Def. 
1 
 
 
 
2 
  
3 
4 
5 
 
 
  
 
  
6 
7 
8 
9 

  

r, royalty, licens
ulder 
 procent av kort

omsnittligt totalt 
kapital 

-03-31 

 
 

2011-03-31 
50,1 

20 
19 

131 559 
95 740 

 
994 

92,1 
0,0 

13,15 
-0,51 
45,30 

417 453 
 

5,3 
5,7 

28,3 
29,4 

ser mm) 

tfristiga skulder

kapital 

2010-03-31
0,0
25
21

125 156
81 067

1 009
93,0

0,0
12,43

0,18
58,75

550 211

2,6
2,9

19,9
20,9

12 

 
 
 

1 2010
0 
5 
1 
6 1
7 

 
9 
0 
0 
3 
8 
5 
1 4

 
6 
9 
9 
9 

  

 
 
 

0-12-31 
22,8 

19 
21 

35 117 
95 070 

 
865 

91,0 
0,0 

13,13 
1,93 

48,70 
56 090 

 
14,5 
15,8 
22,5 
23,3 


