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Swedencare AB (publ) fastställer nya finansiella 
mål
Styrelsen i Swedencare AB (publ) har fastställt finansiella mål att gälla för 2026. De nya målen 
ersätter de finansiella mål som kommunicerades den 18 februari 2021.

Finansiella mål 2026

Under 2026 skall omsättningen nå 4 MDSEK med ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) om lägst 30%.

De nya finansiella målen ska ses i ljuset av att Swedencare idag har en väsentligt större verksamhet 
jämfört med den verksamhet som bedrevs när de tidigare målen fastställdes. Samtidigt bedöms 
marknadsförutsättningarna, med hög organisk tillväxt och möjligheter till förvärv, fortsatt vara mycket 
goda. Synergieffekter och större kundavtal med start under 2022 väntas påverka både omsättning 
och rörelsemarginaler positivt.

“Swedencare har fortsatt ett starkt momentum med en snabbt växande marknad och en pipeline med 
potentiella förvärv. Efter våra förvärv det senaste året ligger vi tre år före vår tidigare plan varför det 
känns rätt att nu höja målsättningen väsentligt. Målen vi satt är utmanande men möjliga att nå”, säger 
Per Malmström, styrelseordförande i Swedencare AB (publ).

“Med sju förvärv de senaste 18 månaderna, samtliga lyckade, har vi byggt upp en unik kompetens och 
process för att utvärdera potentiella förvärv. Det gör att vi med en stark organisk tillväxt och en fortsatt 
förvärvsaptit känner oss mycket komfortabla med de nya målen.” säger Håkan Lagerberg, CEO, 
Swedencare AB (publ).
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För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se
 
Per Malmström, Styrelseordförande
Mobil: +46 (0)70 725 28 36

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis 
egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala 
marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. 
Bland varumärkerna kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, nutravet®, NutriScience, Pet MD®, 
Stratford®, VetWELL® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs 
från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det dotterbolag i åtta länder samt bolagets 
produkter säljs på över 50 marknader. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år 
med hög lönsamhet.
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