
Januari-mars 2009 i korthet för koncernen
> Periodens nettoomsättning uppgick till 11,5 MSEK (16,3) 

> EBIT (rörelseresultat) uppgick till -6,5 MSEK (-4,9)

> Periodens resultat uppgick till 9,0 MSEK (-6,6)

>  Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0.48 (-0,45)

> Åtgärdsprogram har initierats för att sänka kostnader och stärka balansräknin-

gen 

I en kommentar till det första kvartalet, säger SCN’s VD Ulf Söderberg:
 “Efter ett par verksamhetsår med negativa resultat och kassaflöden, är jag väldigt 

nöjd över att kunna konstatera att de åtgärder som togs i början av året för att 

minska bolagets kostnadskostym och reducera skuldsättningen redan har börjat 

ge resultat. Koncernens rörelsekostnader har minskat med totalt 15% jämfört 

med Q1 föregående år (den faktiska kostnadsreduceringen i Q1 är dock ca 20 

MSEK, eller 53%, eftersom bolaget aktiverade brandingkostnader i USA under 

Q1 2008, vilka återfördes i Q4 2008). En betydande förklaring till besparingarna 

är hänförliga till marknadsföringskostnaderna i USA där vår nya Direct Response-

partner TNC tar alla risker och kostnader kring marknadsföring av CUUR på den 

amerikanska marknaden. Detta kommer i sig gynna SCN då bolagets riskexpon-

ering kraftigt minskar. Dessutom har även våra fasta kostnader minskat under 

första kvartalet. Trots stor kostnadsreducering har omsättningen klarat sig relativt 

bra under omställningsprocessen och förväntas nå positiv utveckling under 

framförallt andra halvåret. Men nödvändigheten att generera positiva resultat och 

kassaflöden måste idag prioriteras framför möjligheten att uppnå god försäljning-

stillväxt. 

Beträffande bolagets skuldsättning så har de nödvändiga åtgärderna som tagits 

för att minska bolagets skuldsättning och stärka koncernens egna kapital börjat 

ge effekt, bland annat genom att konvertera delar av konvertibellånet på 24,7 

MSEK till aktier i Scandivir (överföring från SCN’s innehav). Den finansiella krisen 

påverkar emellertid alltjämt SCN negativt och ledningen i SCN kommer även 

fortsättningsvis att fokusera på att stabilisera bolagets finansiella status och säker-

ställa den långsiktiga finansieringen. 

Under det första kvartalet har bolaget gjort viktiga framsteg vad gäller den fram-

tida försäljningsutvecklingen. Bland annat kommer vår nya produkt Thin400 att 

lanseras i Norge och Finland under andra kvartalet som första marknader och 

kommer vartefter lanseras på ytterligare marknader under 2009. De indikationer 

som vi hittills mottagit rörande försäljningen är lovande och vi ser en stor potential i
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denna produkt. Jag noterar också positiva försäljningssignaler för Coldizin och 

Immulina i Europa, där nya avtal ingåtts med kunder i Storbritannien och Grekland 

och där planerade lanseringar kommer ske under andra halvåret 2009.

Sammantaget så kan vi konstatera att SCN fortfarande genererar röda siffror från 

rörelsen, och ledningen är ödmjuk inför de utmaningar som väntar för att kunna 

vända till god lönsamhet. Bolaget står inför en omställning som jag trots allt ser 

framemot med tillförsikt, då de signaler som vi får från marknaden samt de direkta 

effekter som våra aktiva kostnadsreduceringar och omstruktureringar av bolagets 

balansräkning ger, ingjuter en stark övertygelse om att SCN kommer lyckas vända 

skeppet under 2009.” 

Finansiella kommentarer 
Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 11,5 MSEK under Q1, en minskning med 4,9 

MSEK. I jämförelse med Q1 2008 kan minskningen framförallt härledas till lägre 

försäljning i USA vilket till stor del är en konsekvens av lägre marknadsförings- och 

försäljningskostnader på amerikanska marknaden. Den större delen av försäljnin-

gen (63%) härrör till försäljning av Immulina-extrakt till en kund i USA. Valutakursef-

fekter har inte haft någon signifikant effekt på kvartalets försäljning. Se rapportens 

framsida för information om försäljning per produkt.

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 18,0 MSEK (21,2) under första 

kvartalet. Rörelsekostnaderna består av handelsvaror 4,8 MSEK (3,8), övriga 

externa kostnader 8,8 MSEK (12,2), personalkostnader 2,5 MSEK (3,9) och 

av- och nedskrivningar 1,9 MSEK (1,3). Den procentuella bruttomarginalen 

har försämrats jämfört med samma period föregående år då royaltyintäkterna 

för CUUR i USA sjunkit (ingen tillverkningskostnad för SCN). Som väntat har 

marknadsföringskostnaderna minskat, mycket tack vare nya avtal i USA, för 

Q1 med motsvarande 2,8 MSEK. EBIT för Q1 uppgick till -6,5 MSEK (-4,9). 

Resultatet före skatt uppgick till 9,0 MSEK (-6,6) och inkluderar finansiella poster 

om 15,5 MSEK (-1,7), huvudsakligen hänförligt till försäljning av motsvarande 

9% av utestående aktier i Scandivir samt ytterligare 13% vid konvertering av 

skuld (se nedan).

Kassaflöde och finansiell status
Per 31 mars hade koncernen likvida medel och kortfristiga placeringar om 7,8 

MSEK (8,6), varav likvida medel uppgick till 0,0 (1,2). Vidare hade koncernen 

utnyttjad kreditfacilitet om 0,2 MSEK (0,0). Kassaflödet uppgick till -0.0 MSEK 

(-18,6). Per balansdagen uppgick koncernens egna kapital till 27,2 MSEK (52,5) 

och soliditeten var 25,4% (42,0).

Viktiga händelser Q1 2009          
Under januari 2009 genomförde SCN en riktad emission om 8,9 MSEK. Emis-

sionen var fulltecknad och medförde 1 780 000 nya aktier i bolaget.

Ett par förändringar har skett i ledningsgruppen samt i styrelsen under Q1. 

Carsten Waern avgick som VD i januari och efterträddes av Ulf Söderberg som 

tillförordnad VD. Samtidigt avgick Ulf Söderberg som styrelseordförande och 

efterträddes av Jörn Erik Aas. Carsten Waern avgick från styrelsen i mars.

Under första kvartalet har SCN sålt ytterligare aktier motsvarande 9% av Scandi-

vir AB för 7,4 MSEK. Detta har medfört att karaktären på SCN’s ägande ändrats 

då SCN numera äger mindre än 50% av bolaget. Följaktligen är Scandivir nu ett 

intressebolag i SCN-koncernen.

Som tidigare meddelats har SCN under Q1 lagt fram ett åtgärdsprogram som 

ämnar sänka bolagets kostnader, minimera den finansiella risken samt stärka 

kapitalbasen. I samband med detta program beslutade en extrastämma att 

erbjuda ägarna av de konvertibla skuldebreven samt en större fordringsägare att    

köpa delar av SCN’s aktier i Scandivir för att reglera dess utestående skuld. 

Redovisningsprinciper          
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i 

enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, och 

för moderbolaget i enlighet med Årsredovisn-

ingslagen och RFR 2.1 Redovisning för jurid-

iska personer. Moderbolagets och koncernens 

redovisningsprinciper för rapporten är oförän-

drade jämfört med senast avgiven årsredo-

visning. För detaljerad information beträffande 

redovisningsprinciperna hänvisas till sidorna 

46-47 i årsredovisningen för 2007. 

Alla belopp är presenterade i MSEK om inget 

annat anges.

Nya redovisningsprinciper under 2009                 

Tillägget till IAS 1 behandlar presentationsfor-

men för balansräkning, resultaträkning och 

kassaflöde och innehåller krav på tillkommande 

uppställningsformat för förändringar i peri-

odens resultat hänförliga till icke ägarrelaterade 

transaktioner. Till följd av tillägget redovisar 

SCN en tillkommande resultatuppställning över 

koncernens totalresultat, vilket omfattar poster 

som tidigare har redovisats i ”Förändring i eget 

kapital”.

SCN tillämpar från den 1 januari 2009 IFRS 8. 

Den nya standarden kräver att segmentsin-

formationen presenteras utifrån ledningens 

perspektiv vilket innebär att den presenteras 

på det sätt som den används i den interna 

rapporteringen, då denna uppföljning sker på 

koncernnivå så utgörs SCN’s redovisning även 

fortsättningsvis endast av ett segment.

Orderläge       
Per rapporteringsdatum har bolaget mottagit 

ordrar värda 7,8 MSEK (enligt valutakurs per 

balansdagen), varav 3,3 MSEK relaterar till 

Thin400 och kommer faktureras under Q2 och 

Q3 2009.



Per balansdagen hade 13,0 MSEK (motsvarande 13% av de totalt utestående 

aktierna i Scandivir) av totala lånet om 24,7 MSEK konverterats i enlighet med 

beslutet. 

Som en del av den nya strategin rörande riskexponering med avseende på 

likviditet, ingick SCN ett vinstandelsavtal med det amerikanska bolaget The 

Neutraceutical Company, LLC (TNC) beträffande annonsering av CUUR i USA. 

Enligt avtalet åtar sig TNC marknadsförings- och annonseringsansvaret för 

produkten inom direktmarknadsföring, vilket kommer ha en signifikant effekt 

på SCN’s riskexponering. Vidare har SCN ingått exklusivt distributions- och 

marknadsföringsavtal för Coldizin i England, Irland och Kanalöarna med Vital 

Life International Ltd. 

Framtida utveckling         
Första halvan av 2009 kommer vara utmanande för SCN av flertalet anledningar. 

Mot bakgrund av tidigare års negativa resultat och kassaflöden agerar SCN 

genom att minska kostnaderna, reducera arbetsstyrkan samt skjuta upp större 

FoU-investeringar. Med hänvisning till åtgärdsprogrammet som offentligjorts av 

styrelsen och tidigare omnämnts i denna rapport, har initiativen till att minska 

kostnaderna haft effekt på rörelsen redan under första kvartalet men kommer 

sannolikt få full effekt under andra kvartalet. Med hänvisning till samma program 

arbetar bolaget aktivt med att stärka kapitalbasen, kassan och minska bolagets 

skuldsättning. Fram tills dags dato har försäljning av SCN’s aktier i Scandivir, 

kapitalisering som avslutades i januari 2009, konvertering av skuld till aktier i 

Scandivir varit exempel på dessa åtgärder. Såsom nyligen kommunicerats valde 

konvertibelinnehavare av cirka 22,1 MSEK (89,4%) att konvertera sin fordran till 

aktier i Scandivir. Denna transaktion tillsammans med andra åtgärder vidtagna 

av ledningen under Q1 har medfört att SCN’s räntebärande skulder minskat 

med 58,5% sedan årsskiftet. Styrelsen och ledningen arbetar nu aktivt med att 

göra SCN fritt från räntebärande skulder. Med minskade finansiella kostnader 

och reducerade fasta kostnader har styrelsen och ledningen goda förhoppnin-

gar om att SCN skall generera positivt kassaflöde under tredje kvartalet.  

Ovan utmaningar åsido, SCN’s uppfattning är att den nära framtiden inne-

håller många intressanta möjligheter för nutritionsföretag som SCN, som har 

starkt vetenskapligt stöd för sina produkter. Hårdare regulatoriska krav och 

mer medvetna konsumenter kan ge negativa konsekvenser för konkurrerande 

produkter som har mindre eller ingen dokumentation, vilket ger SCN en fördel 

som ett av få bolag som har kliniska studier bakom produkterna. Exempelvis 

kommer det nya europeiska regelverket att möjliggöra både produktspecifika 

hälsopåståenden och skydd för produkter med kliniska studier, vilket kan öka 

produktens och varumärkets värde. 

Att uppnå bättre lönsamhet för befintliga produkter är också en nyckelfråga, och 

bolaget är av uppfattningen att en lägre kostnadsnivå enligt ovan kombinerat 

med ökade försäljningsvolymer borgar för förbättrade framtida resultat och kas-

saflöden.

Att ta produkter till OTC-status är ytterligare en nyckelfråga för SCN, eftersom 

det öppnar nya försäljningskanaler och underlättar marknadsföringen genom att 

tillåta bättre försäljningsargument, vilket ökar produktens värde. Den första sub-

stansen som provas är troxerutin, men det är ett uttalat mål för bolaget att finna 

och utveckla fler produkter med OTC-potential, där varje produkt är ett steg på 

vägen mot målet att göra SCN till nutritionsbranschens OTC-bolag nummer ett. 

Avsikten med den ökade fokuseringen på OTC är dock inte att lämna nutraceu-

ticalsbranschen, utan bolaget kommer fortfarande att satsa på att bli en ledande 

utvecklare av nya och innovativa nutraceuticals och functional foods både för 

människor och djur, och flera intressanta projekt finns redan i pipeline.

I tillägg till ovan så finns även nya produkter och kanaler under utveckling och 

SCN räknar med att kunna lansera åtminstone en av dessa produkter under 

2009. Ett exempel är Thin400 som lanseras i Norge och Finland under Q2 2009 

och andra marknader senare under 2009.

Händelser efter balansdagen
SCN har signerat ett Letter of Intent (LOI) med 

PhytoLab Solutions, Inc., en del av  Lifequest-

koncernen, som drar upp riktlinjer för den tilltänkta 

försäljningen av vissa rättigheter till produkten 

Immulina. LOI-avtalet förlänger också stillestånd-

savtalet angående PhytoLab Solutions option att 

förvärva SCN:s dotterbolag med rättigheterna till 

Immulina mot en ytterligare förskottsbetalning om 

1 miljon USD. Vidare har SCN ingått ytterligare 

exklusiva distributions- och marknadsföringsavtal 

om Thin400 och Immulina för England, Irland och 

Kanalöarna med Vital Life International Ltd (se 

även paragrafen om Viktiga händelser Q1 2009). 

SCN’s styrelse har beslutat att föreslå en extra 

bolagsstämma med syftet att avnoteras från Oslo 

Axess.  

Som ett led i att säkerställa den långsiktig finan-

sieringen för verksamheten har SCN efter balans-

dagen säkrat ett konvertibelt lån om 2,5 MSEK.

SCN har ingått avtal med Hirapharm S.A.R.L. om 

utköp av distributionsrättigheter för tredje part-

sprodukter i Frankrike, Belgien och Luxemburg. 

För detta erhåller SCN 2 MSEK under Q2. 

Efter balansdagen har SCN kommunicerat att 

89,4% av konvertibelinnehavarna har beslutat att 

acceptera erbjudandet att konvertera sin fordran 

på bolaget i utbyte mot aktier i Scandivir. Vid tiden 

för rapporten har SCN’s räntebärande skulder 

minskat med 58,5% sedan årsskiftet.

 

Transaktioner med närstående    
Koncerninterna transaktioner har eliminerats i 

koncernens räkenskaper och är sålunda inte ink-

luderat i sammanställningen nedan. Transaktioner 

mellan koncernbolag och närstående har ägt rum 

på normala affärsmässiga villkor och till marknad-

spriser.

Transaktioner med närstående består av konsul-

tarvoden (exkl moms): Ulf Söderberg har debiterat 

bolaget 244 kSEK (U.S. i Ljungå), Anders Struk-

snes 247 kSEK (AVS Consult), Danilo Copiz 417 

kSEK (Gel-S Int’l), Enrico Vitali-Rosati 263 kSEK 

(EVR, Enrico Vitali-Rosati), Jim Roufs 324 kSEK 

(Intelligent Nutrition), Carsten Waern 141 kSEK 

(Pharmavie Consult) and Jörn Erik Aas 52 kSEK 

(Avastus).



Koncernens resultaträkningar i sammandrag

(Alla belopp i MSEK) Jan-mar Jan-mar Jan-dec

2009 2008 2008

Nettoomsättning 11,5 16,3 46,6

Handelsvaror -4,8 -3,8 -18,5

Övriga externa kostnader -8,8 -12,2 -80,4

Personalkostnader -2,5 -3,9 -15,5

EBITDA -4,6 -3,6 -67,8

Av- och nedskrivningar -1,9 -1,3 -12,4

Rörelseresultat (EBIT) -6,5 -4,9 -80,2

Finansiella poster, netto *) 15,5 -1,7 7,8

Resultat efter fi nansiella poster 9,0 -6,6 -72,4

Periodens skatt - - -0,6

Periodens resultat 9,0 -6,6 -73,0

  varav hänförligt till 

   - aktieägare i moderbolaget 8,5 -5,8 -69,0

   - minoritetsintressen 0,5 -0,4 -4,0

Vägt snittantal aktier (tusental, före utspädning) 17,507     14,790 15,202

Vägt snittantal aktier (tusental, efter utspädning) 17,507 15,042 15,202

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,48 -0,41 -4,54

*) Inkluderar realisationsvinst från försäljning av aktier i Scandivir om 15,3 

MSEK.

Koncernens rapport över totalresultat

Periodens resultat 9,0 -6,6 -73,0

Valutakursdifferenser -0,1 0,4 3,1

Summa totalresultat 8,9 -6,2 -69,9

Koncernens balansräkningar i sammandrag
(Alla belopp i MSEK) 31 mar, 2009  31 mar, 2008  31 dec, 2008

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 73,9 68,8 79,8

Materiella anläggningstillgångar 1,1 1,4 1,4

Finansiella anläggningstillgångar 4,7 - -

Summa anläggningstillgångar 79,7 70,2 81,2

Varulager 4,5 5,0 6,6

Kortfristiga fordringar 15,2 41,2 13,5

Likvida medel och kortfristiga placeringar 7,8 8,6 7,8

Summa omsättningstillgångar 27,5 54,8 27,9

Summa tillgångar 107,2 125,0 109,1

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 21,6 44,0 1,2

Hänförligt till minoritetsintresse 5,6 8,5 11,4

Summa eget kapital 27,2 52,5 12,6

Långfristigt lån - räntebärande - 13,0 -

Räntebärande konvertibellån *) 11,7 - 24,7

Uppskjuten skatteskuld 8,4 - 8,7

Avsättningar **) 8,0 17,3 7,9

Summa långfristiga skulder 28,1 30,3 41,3

Kortfristiga skulder - räntebärande ***) 22,4 17,8 27,5

Kortfristiga skulder - icke räntebärande 29,5 19,5 27,7

Avsättningar - 4,9 -

Summa kortfristiga skulder 51,9 42,2 55,2

Summa eget kapital och skulder 107,2 125,0 109,1

*) Varav 9 MSEK konverterats till Scandiviraktier under Q2 **) Tvistiga fakturor, främst från noteringen i Norge ***) Lån om 15,2 MSEK från tidigare 

ägare till förvärvat bolag, 2,6 MSEK relaterat till licensbetalning för Scandivirs räkning, tilläggsköpesklling 3 MSEK upptaget som lån samt 

övriga lån om 1,5 MSEK

Produktportfölj  
CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyd-

dat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har 

visats öka effekten av en livsstilsförändring och 

minskat kaloriintag och ge snabbare viktmins-

kning och markant minskat kroppsfett. Försälj-

ningen under Q1 uppgick till 1,1 MSEK.

Coldizin är ett patenterat och varumärkesskyd-

dat kosttillskott baserat på bovete med kliniskt 

bevisad lindrande effekt på förkylningssymtom 

inom 24 timmar utan biverkningar. Försäljningen 

under Q1 uppgick till 0,4 MSEK. 

Immulina är ett patenterat och varumärkessky-

ddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt 

från mikroalgen Spirulina. Såväl in vitro- som 

in vivo-studier har visat att Immulina stimulerar 

immunförsvaret. Försäljningen under Q1 uppg-

ick till 7,3 MSEK.

Ledactin är en patenterad och varumärkessky-

ddad produkt bestående av koncentrerade 

mjölkproteiner med antikroppar och andra 

bioaktiva mikronutrienter, och har kliniskt visad 

effekt på kroppens smidighet. Försäljningen 

under Q1 uppgick till 0.0 MSEK.

Membra7 är ett kosttillskott bestående av 

fleromättade fettsyror från havtornsbär, som 

länge har använts i Kina och Ryssland för 

behandling av sköra slemhinnor. Försäljningen 

under Q1 uppgick till 1,0 MSEK.

Pipeline      
Först i pipeline ligger dietprodukten thin400 

(SCN:s varumärkesnamn på den patenterade 

substansen Xanthigen), som kommer att 

lanseras i Norge och Finland under andra 

kvartalet 2009. Se även utförligare information 

under Orderläge.

I pipeline ligger också en produkt med 

arbetsnamnet TroxCold24, som är i det sista 

stadiet (fas 3) av utveckling till ett receptfritt 

läkemedel (OTC). Produkten, som är baserad 

på substansen troxerutin, har redan genomgått 

studier avseende säkerhet och är nu i process 

för OTC-registrering.



Koncernens kassaflöde

(Alla belopp i MSEK)

Jan-mar 2009 Jan-mar 2008 Jan-dec 2008

Kassafl öde från löpande verksamhet före 

förändringar i rörelsekapital -6.2 -5.3 -72.0

Förändring i rörelsekapital -3.2 -10.7 35.4

Kassafl öde från löpande verksamhet -9.4 -16.0 -36.6

Kassafl öde från investeringsverksamhet 14.5 -5.6 6.0

Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet -5.1 3.0 10.6

Periodens kassafl öde -0.0 -18.6 -20.0

Likvida medel vid periodens början 0.0 20 20.0

Omräkningsdifferens - -0.2 -

Likvida medel vid periodens slut -0.0 1.2 0.0

Förändringar av koncernens eget kapital

(Alla belopp i MSEK) 31 mar. 2009 31 mar. 2008 31 Dec. 2008

Ingående eget kapital 12,6 59,1 59,1

Nyemission 8,9 - 12,3

Emissionskostnader - - -6,8

Förändring i minoritetsintressen *) -4,3 - 6,4

Koncernens totalresultat

 - Hänförligt till moderbolagets aktieägare 8,4 -6,2 -69,0

 - Minoritetsintressen 0,5 -0,4 -4,0

Övriga förändringar i eget kapital 1,1 - 11,5

Utgående balans **) 27,2 52,5 12,6

*) Relaterar till Scandivir.

**) Per 31 mars 2009 inkluderar posten minoritetsintresse om 5,6 MSEK.

Information om geografiska marknader  
Vid analys och uppföljning av bolagets resultat övervakas extern nettoomsät-

tning från både ett geografiskt perspektiv och på produktnivå. Kvartalsrap-

portens förstasida visar information om försäljning per produkt. Tillgångar 

fördelas ej på separate rörelsesegment.

Fördelning av koncernens externa nettoomsättning 

(Alla belopp i MSEK) 31 mar, 2009 31 mar, 2008 31 dec, 2008

Norden 1,6 4,9 7,8

USA 8,2 10,5 26,1

Övriga världen 1,7 0,9 12,7

Summa 11,5 16,3 46,6

FoU och affärsutveckling
Intressebolaget Scandivir AB har fortsatt arbetet 

med utveckling av det diagnostiska kit som 

ska användas för mätning av antikroppar mot 

fetmaviruset Ad-36. Tillsammans med forskare 

på KI och Prof Richard Atkinson har protokollen 

och förberedelser för studierna av Ad-36 och 

fetma i Sverige tagit fastare form och kommer 

att inledas under Q2. Satsningen på att testa 

och utveckla naturliga antivirala medel fortgår 

parallellt. 

Expertis inom områden som biomarina 

virussjukdomar och fiskodling har medverkat 

till att förbereda fortsätta studier av NGNA och 

Immulina, i synnerhet för prevention av viruss-

jukdomar hos odlad fisk. 

Som en del i en samlad satsning på marknads-

föring har fördjupad och forskningsförankrad 

produktpresentation av SCNs produkter hållits 

för distributörer. 

Risk- och osäkerhetsfaktorer 
Den största risken är enligt SCN-ledningens 

uppfattning risken att inte ha tillräcklig likviditet 

för att hantera löpande betalningar och uppnå 

en kritisk försäljningsvolym. Den globala kredit- 

och finansoron kommer även ha stor påverkan 

på bolagets förmåga att anskaffa nytt kapital. 

Ytterligare risker som bolaget noggrant följer 

är myndigheters åtgärder (t.ex. lagstiftning 

på viktiga marknader som USA), konkurrens 

och prisutveckling, marknadsbedömningar, 

risker relaterade till produktion och distribution 

och risker relaterade till bolagets förmåga att 

utveckla nya produkter. I SCN:s årsredovisn-

ing för 2008, sidorna 71-72, finns en utförlig 

beskrivning av koncernens och moderbolagets 

riskexponering och riskhantering.



Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag

(Alla belopp i MSEK) Jan-mar Jan-mar Jan-dec

2009 2008 2008

Nettoomsättning 3,7 9,5 18,6

Handelsvaror -1,0 -3,4 -0,3

Övriga externa kostnader -4,6 -2,9 -14,5

Personalkostnader -1,2 -1,4 -6,2

EBITDA -3,1 1,8 -2,4

Av- och nedskrivningar -0,2 0,0 -0,4

Rörelseresultat (EBIT) -3,3 1,8 -2,8

Finansiella poster, netto 13,6 -0,2 -6,8

Resultat efter fi nansiella poster 10,3 1,6 -9,6

Periodens skatt - - -

Periodens resultat 10,3 1,6 -9,6

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag
(Alla belopp i MSEK)

31 mar, 2009 31 mar, 2008 31 dec, 2008

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar *) 142,9 61,7 141,8

Varulager 0,8 0,9 0,8

Kortfristiga fordringar 2,2 7,7 1,8

Koncerninterna fordringar *) - 52,8 -

Likvida medel och kortfristiga placeringar 0,1 7,4 0,0

Summa omsättningstillgångar 3,1 68,8 2,6

Summa tillgångar 146,0 130,5 144,4

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Summa eget kapital 101,5 90,2 82,2

Långfristigt lån - räntebärande **) 11,7 - 24,7

Avsättningar ***) 7,3 9,3 7,2

Summa långfristiga skulder 19,0 9,3 31,9

Koncerninterna skulder - 0,1 0,2

Kortfristiga skulder - räntebärande ****) 7,1 16,5 10,9

Kortfristiga skulder - icke räntebärande 18,4 9,5 19,2

Avsättningar - 4,9 -

Summa kortfristiga skulder 25,5 31,0 30,2

Summa eget kapital och skulder 146,0 130,5 144,4

*) Inkluderar koncernintern fordran om 77,7 MSEK kategoriserad som omsättningstillgång 31 mars 2008 **) Består av 

återstoden av konvertibellånet (ursprungligen 24,7 MSEK) ***) Består av tvistiga fakturor härrörande primärt till notering-

sprocessen i Norge ****) Består av tilläggsköpeskilling om 3,0 MSEK relaterat till företagsförvärv, 2,6 MSEK relaterat till 

licensbetalning för Scandivirs räkning samt övriga lån om 1,5 MSEK

Moderbolag       
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), organisationsnummer 

556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets verksamhet är främst 

inriktat mot koncernadministration. Moderbolaget tillhandahåller koncerngemen-

samma tjänster till andra koncernbolag inom finans, redovisning, administration 

och ledning. Moderbolagets intäkter, huvudsakligen bestående av koncernge-

mensamma kostnader och räntor fakturerade till dotterbolag uppgick till 3,7 

MSEK (9,5) under Q1. Rörelsens kostnader uppgick till 7,0 MSEK (7,7) fördelat 

mellan handelsvaror och ingredienser 1,0 MSEK (3,4), övriga externa kostnder  

4,6 MSEK (2,9), personalkostnader 1,2 MSEK (1,4) och av- och nedskrivningar  

0,2 MSEK (0,0). Periodens resultat för kvartalet uppgick till 10,3 MSEK (1,6).

 

Om SCN                                            
SCN är ett internationellt bolag baserat i 

Skandinavien som verkar inom fältet nutraceu-

ticals: kosttillskott med vetenskapligt doku-

menterad effekt och säkerhet. Utöver att vara 

en ledande utvecklare av nutraceuticals och 

functional foods för både djur och människor 

siktar bolaget också på att bli nutritionsbran-

schens OTC-företag nummer ett.

En av SCN:s viktigaste tillgångar är bolagets 

omfattande nätverk inom alla relevanta 

områden för ett bolag som arbetar med 

nutraceuticals med OTC i pipeline. Produ-

center och forskare gör det möjligt för SCN att 

hitta nya intressanta produkter. Väletablerade 

institutioner och företag inom forskning och 

försäljning gör det möjligt att vidareutveckla 

produkterna genom kliniska studier, och att 

öka produkternas värde genom att lansera 

dem på utvalda marknader världen över. 

Samtidigt som bolagets produkter introduceras 

på den internationella marknaden förnyar och 

förbättrar SCN:s forskningspartners hela tiden 

produktportföljen för att hålla den uppdaterad 

och hålla ett konstant flöde av nya produkter, 

och för att ta substanser eller produkter med 

rätt potential till OTC-status.

De kliniska studierna bedrivs framför allt inom 

det “SCN-KI Network of Excellence” som SCN 

har etablerat med välrenommerade Karolinska 

Institutet, och försäljningen sker genom samar-

beten som etableras av bolaget och dess dot-

terbolag, som fungerar som bolagets förlängda 

arm på utvalda marknader. SCN USA LLC 

arbetar mot den nordamerikanska marknaden, 

och danska SCN Denmark A/S arbetar mot 

marknader utanför USA, framför allt i Europa, 

Sydamerika och Asien.

SCN är noterat på Oslo Axess i Norge och 

NGM Equity i Sverige. Det tidigare rapporterade 

problemet för bolag noterade på NGM löstes i 

december, när länsrätten i Stockholm beslutade 

att NGM:s tillstånd att driva reglerad marknad 

och handelsplattform inte ska återkallas. SCN:s 

notering kvarstår därför oförändrad.

Organisation        
Per den 31 december hade bolaget 10 (17) 

anställda. Bolaget hade vid samma datum 

även 10 konsulter engagerade.



Större aktieägare i bolaget (topp 10)

Nr Aktieägare per den 31 mars, 2009 Antal aktier %

1 Pharmavie Consult A/S 1,922,763 10.80

2 Ulf Söderberg (inkl famil och bolag) 1,409,213 7.92

3 Escudeira AG 1,199,166 6.74

4 Anders Uddén 1,190,166 6.69

5 Anders Struksnes 940,376 5.28

6 LKG Holdring AS 900,000 5.06

7 Carl-Gustaf Ingelman 835,000 4.69

8 Avanza Pension (förvaltare) 759,506 4.27

9 Enrico Rosati-Vitali 599,000 3.36

10 Handinter Lambda AG 586,000 3.29

Övriga aktieägare 7,462,094 41.91

TOTAL 17,803,284 100

Aktiekapitalets utveckling

1 jan, 2009 Förändring  31 Mar, 2009

Antal aktier 16 023 284 1 780 000 17 803 284

Aktiekapital 1 602 328,40 178 000,00 1 780 328,40

Antal aktieägare 305 12 317

Certifiering            
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en 

rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 

och resultat och att den beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 15 maj, 2009

Jörn Erik Aas   Ulf Söderberg

Styrelseordförande  VD och styrelseledamot

Anders Uddén

Styrelseledamot

Aktieägarfakta 31 mars, 2009                         
Ticker: SCN

Antal aktier: 17,803,284

Antal konvertibler: 1,232,560

Antal teckningsoptioner: 272,500

Större aktieägare (se tabell): 58.1%

Antal aktieägare: 317

ISIN: SE0001789793

Finansiell kalender      
SCN:s styrelse har fastställt nedanstående 

finansiella kalender för SCN 2009:

> Extra bolagsstämma: 20 maj

> Årsstämma: 26 juni

>  Kvartalsrapport apr-jun 2009: 28 augusti

>  Kvartalsrapport jul-sep 2009: 13 november

> Bokslutskommuniké och kvartalsrapport okt-

dec 2009: 26 februari 2010

Kontaktinformation   
Ulf Söderberg, VD

Mobil: +46 708 13 22 81

E-post: us@scnutrition.com 

Scandinavian Clinical Nutrition AB

Stora Nygatan 7

111 27 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 586 107 80

Fax: +46 8 222 006

Web: www.scnutrition.com

Disclaimer    
Informationen i denna delårsrapport är sådan 

som Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige 

AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden. Infor-

mationen lämnades för offentliggörande den 15 

maj 2009.

Delårsrapporten har inte varit föremål för grans-

kning av bolagets revisorer.


