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Disclaimer
Denna presentation innehåller viss framåtblickande information som speglar Probis nuvarande syn på framtida händelser, liksom ekonomisk
och operativ utveckling. Ord som "tänker", "bedömer", "förväntar sig", "får", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser av framtida utveckling eller trender, som inte baseras på historiska fakta, utgör framåtblickande information.
Framåtblickande information är i sig förknippad med både kända och okända risker och osäkerheter eftersom det beror på framtida händelser
och omständigheter.
Framåtblickande information är inte en garanti för framtida resultat eller utveckling, och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från
uttalandena i den framåtblickande informationen. Med tanke på de risker som är förknippade med framåtblickande uttalanden uppmanas
mottagarna av denna presentation att inte förlita sig alltför mycket på dessa framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalandena som
nämns ovan är endast gällande vid presentationsdagen.
Probi kommer inte att åta sig någon skyldighet att offentliggöra revideringar eller uppdateringar av dessa framåtblickande uttalanden för att
återspegla framtida händelser, omständigheter, förväntade händelser, ny information eller på annat sätt än vad som krävs enligt lag eller av
någon lämplig tillsynsmyndighet.
Probi ger ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd med avseende på riktigheten, fullständigheten eller rättvisan i informationen och
åsikterna i denna presentation, och ingen tillförlitlighet bör läggas vid sådan information. Probi tar inget ansvar för förlust som uppstår till följd
av användning av denna presentation eller dess innehåll eller på annat sätt som uppstår i samband därmed.
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Probiotika –
Vägen till bättre hälsa

Agenda
1 Den probiotiska marknaden
2 Beskrivning av Probi
3 Probi i siffror
4 Frågor
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Probi
Ett ledande internationellt bolag inom probiotika
Grundat 1991
Huvudkontor i Lund

658 MSEK nettoomsättning
(2021)

%

28% EBITDA-marginal
(2021)

40 marknader
90% Soliditet
~180 anställda
>400 patent

Noterat på NASDAQ
2 800 MSEK börsvärde

Vi är pionjärer
inom
probiotika
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Vår vision är att
förbättra
människors hälsa
och välbefinnande
världen över
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Vår affärsmodell

FoU och
kliniska studier

Kundanpassat
format

Tillverkning

Slutprodukt

Kund/Partner

Konsument
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Hållbar
tillväxt
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Trender som driver marknaden för probiotika
Probiotiska tillskott
Corona har förstärkt intresset
för personlig hälsa
Större andel äldre
befolkning

(Mdr USD) Tillväxt per region
8

CAGR 3,7%
2021-2026

7
6
5

Vetenskapliga framsteg leder till
nya tillämpningar

+22%

+7%

+3%

+4%

-1%

-0,8%

4
3

Högre levnadsstandard och
större intresse för hälsa
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Nya distributionskanaler

0

1
2020

2021
Americas

EMEA

FC2026
APAC

* Källa: Global Probiotic Supplements, konsumentvärde
– Euromonitor 2021
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Hållbar
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Stor portfölj inom probiotika
Probi har en av marknadens mest kompletta
portföljer av probiotika
Vetenskapligt
dokumenterade och
patenterade
hälsokoncept

Aktiva stammar för
kosttillskott och
livsmedelsprodukter

Kosttillskott

Livsmedel
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Hållbar
tillväxt
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Vi finns i hela världen med stark position i USA
Nettoomsättning

Geografisk fördelning

MSEK

%

+8% genomsnittlig
tillväxt
800

73%

av omsättningen

19%

av omsättningen

8%

av omsättningen
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Partnerskap viktiga för att stärka vår produktportfölj
•

Nyazeeländskt bolag noterat
på NZX

•

Bakteriestammar inom öron,
näsa, hals och oral hälsa

•

Probi investerade 2021, äger
13%

H2-21

Omedelbar initiering av
teknologisk överföring
Samarbete inom FoU och
produktutveckling inleds

Mar-22
Skäl till
investeringen

Första kommersiella
produktionen av möjlkfri BLIS
K12

 Bredda portföljen
 Licens- och distributionsavtal
 Utnyttja fri produktionskapacitet

22/23

BLIS K12 i Probis kundportfölj
i hela världen

 Samarbete inom FoU
Fortsatt samarbete inom
produktutveckling
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Ledande
inom F&U
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Vi är forskningsdrivna
•

Ursprung från forskning vid Lund Universitet på 1980-talet

•

Egen FoU enhet baserad i Lund med många partnerskap

•

>100 kliniska prövningar genomförda

•

>300 vetenskapliga publikationer

•

>400 patent

•

6% av nettoomsättningen investerat i FoU
Huvudsakliga fokusområden inom FoU
Maghälsa

Järnabsorption

Immunhälsa

Kvinnohälsa

Benhälsa

Mental hälsa
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Ledande
inom F&U
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Spännande R&D pipeline
Befintliga hälsoområden
Nya hälsoområden
Nya produkter

Gut health – human clinical
trial – China
Bone health – human clinical
trial - Australia

Gut brain: Mood,
stress & sleep

Sporeforming probiotics

Synbiotic
Vaginal health

Blis collaboration
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Tillverkning
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Vår fullt integrerade produktionskedja är en konkurrensfördel

Redmond, Washington
Probiotisk fermentering och
frystorkning av probiotiska
kulturer
Lafayette, Colorado
Förädling av bulkpulver,
blandning och produktion
av de konsumentfärdiga
slutprodukterna
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Valutaeffekter bidrog till tillväxt i andra kvartalet 2022
Nettoomsättning

Kommentarer för kvartalet

MSEK, tillväxt i % (valutajusterad tillväxt)
+10%
158

(-1%)

Q2 2021

Mål
>7%

0%
175

329

Q2 2022

YTD 2021

(-9%)

329

• Nettoomsättningen ökade med 10% i Q2.
Första halvåret var i nivå med föregående år
• Förbättrad EBITDA-marginal i Q2 stärkt av
högre bruttomarginal i Americas

YTD 2022

EBITDA %

EBITDA-marginal
25%

Q2 2021

26%

26%

26%

Q2 2022

YTD 2021

YTD 2022

Mål
≥ 29 %

• EBITDA-marginalen YTD uppgick till 26%
vilket var i nivå med föregående år
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Vi har en stark balansräkning och inga externa lån
Balansräkning per 30 juni 2022

Kommentarer

MSEK

1 546

1 546

• Totalt eget kapital på 1 385 MSEK
• Inga externa lån

Anläggningstillgångar

1 029
1 385

Omsättningstillgångar

517
79
Assets

Eget kapital

82

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Liabilities & Equity

• Soliditet 90%
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Probi är en långsiktigt
hållbar investering
Probi bidrar till ett
hälsosammare liv och
friskare planet

Ökad
efterfrågan på
probiotika

Starkt fokus
på tillväxt

Forskning och
utveckling i
världsklass

Egen effektiv
produktion
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Tack!

