
DELÅRSRAPPORT

2021 
Januari-Mars

Vår vision
är att etablera oss som det ledande bolaget

inom hälsa för husdjur på
samtliga större marknader.
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Om Swedencare
Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på 
den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget 
har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket 
inkluderar egna vet-exklusiva varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund 
och katt som det största. Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i cirka
50 länder till veterinärer, djuraffärer och online via ett distributionsnät omfattande tolv dotterbolag samt 
ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal 
år med hög lönsamhet.

Vision
Swedencare har etablerat sig på samtliga större marknader som ett innovativt och pålitligt 
djurhälsobolag. Med en global närvaro och kanalstrategi samt en bred portfölj av väl fungerande 
djurhälsoprodukter för de viktigaste terapiområdena är det vår vision att etablera oss som det 
ledande bolaget inom hälsa för husdjur på samtliga större marknader.

Finansiell målsättning
Swedencares finansiella målsättning är att under 2025 uppnå en omsättning om 2 MDSEK
med en EBIT-marginal överstigande 30%. Den finansiella målsättningen skall nås främst genom
organisk tillväxt. 

Utdelning
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till 
konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning 
om 40 procent av resultatet efter skatt.

Mission
We care about improving the health and wellbeing of pets,

creating reassurance for the pet parents, worldwide and throughout life.
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Perioden i sammandrag
Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2021
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 133 908 TSEK (37 726 TSEK), motsvarande en ökning om 255%
• Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 25%
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35 780 TSEK (10 430 TSEK), motsvarande 
 en ökning om 243% respektive en EBITDA-marginal om 26,7% (27,6%)
• Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 35 189 TSEK (10 714 TSEK), motsvarande 
 en ökning om 228% respektive en EBIT-marginal om 26,2% (28,3%)
• Resultatet efter skatt uppgick till 26 743 TSEK (8 441 TSEK)
• Resultat per aktie beräknat på 21 075 598 aktier 1,27 SEK (0,53 SEK)
• Per den 31 mars 2021 uppgick likvida medel till 162 528 TSEK (44 092 TSEK) 
• Kostnader i samband med förvärvet av Holden2 uppgick till 911 TSEK. Justerat för detta uppgick 
 EBITDA till 36 690 TSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 27,4% och EBIT till 36 099 TSEK 
 motsvarande en EBIT-marginal om 26,9%

Väsentliga händelser under första kvartalet
• Canagans Dental torrfoder, vilken innehåller Swedencares ProDen PlaqueOff®, har blivit godkänd 
 av VOHC
• Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av Holden2 och en del av köpeskillingen är reglerad 
 med apportemission
• Swedencare AB (publ) presenterar nya finansiella mål vilka är att under 2025 uppnå en omsättning 
 om 2 MDSEK med en EBIT-marginal överstigande 30%
• Swedencare AB (publ) förvärvar Rx Vitamins, ett amerikanskt bolag med fokus på kosttillskott 
 till veterinärkanalen

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång
Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera.

Förvärv och stark organisk 
tillväxt gav nya rekord
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Synergier och affärsutveckling är enkelt när man har 
duktiga kollegor
 
Stark efterfrågan på våra produkter, en del produktions- och leveransutmaningar på grund av 
Covid-19, många interna projekt avseende lanseringar, produktutveckling, utbildningar, nyanställningar 
och optimering samt sammanslagningar av lager, logistik och finans i USA och slutligen ett nytt förvärv 
som avslutning i ett intensivt kvartal!

Det första kvartalets nettoomsättning om 134 MSEK innebar en ökning med 255% jämfört med
Q1 2020 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 243% till 35,8 MSEK, motsvarande en marginal 
om 26,7%. Justerat för förvärvskostnader når vi en EBITDA-marginal på 27,4%. Q1 bjöd på ett starkt 
momentum i branschen trots fortsatt pandemipåverkan världen över.

Som framgår ovan har vi lagt ett hektiskt kvartal 
bakom oss. Samtliga företag i vår grupp har haft ett 
starkt kvartal, en utveckling som till stor del beror på 
aktiv affärsutveckling genom samarbeten mellan våra 
dotterbolag men även på grund av vårt målinriktade 
arbete de senaste åren som nu börjar ge frukt. Det är 
också ett uttalat mål för oss att växa klart snabbare än 
branschen. Under det första kvartalet visar vi en organisk 
tillväxt på 25% trots en del produktions-
och leveransutmaningar som försköt några större orders, 
vilka skulle ha gått ut i kvartalet men som skeppades
först nu i april. 

Vår satsning på USA känns helt rätt då ett flertal nya 
undersökningar och marknadssrapporter bekräftar 
styrkan i den amerikanska husdjursmarknaden. 
Experterna är överens om att marknaden kommer att 
växa i många år framöver både avseende antalet husdjur och, framförallt, viljan att spendera pengar 
på de fyrbenta familjemedlemmarna. En klar majoritet av de senaste årens nya husdjursägare har en 
helt ny nivå vad gäller köpkraft varför vi som premiumproducent bedömer att vi är välpositionerade 
för en ökad efterfrågan. Vi erbjuder högkvalitativa produkter, med bevisad effekt, inom attraktiva 
varumärken och framförallt gör vi tillgängligheten enkel med våra stora online-satsningar.

På kort tid har vi lyckats med många av våra online-satsningar, ett bevis, och en fantastisk prestation 
vågar jag säga, är att våra två flaggskeppsprodukter, ProDen PlaqueOff® pulver och ProDen 
PlaqueOff® Cat båda innehar förstaplatsen på Amazon UK för främsta produkt inom Pet oral care-
kategorin! Med en nyanställd online-manager, baserad i Leeds, fick vi en flygande start och har 
redan sett ett flertal lyckade åtgärder och kommer under året att se många fler som till exempel 
förbättringar avseende Amazon Europe vilket kommer att ledas från UK. Jag är positivt överraskad 
över hastigheten i vår digitala transformering och känner att vi fortfarande har det mesta ogjort.

En del projekt vilka jag hade hoppats skulle vara slutförda under Q1 blev lite försenade av olika skäl, 
vissa på grund av de utmaningar jag nämnt ovan. Dock kan jag informera om att flertalet projekt 
har slutförts redan nu i april såsom, produktionsstart i vår interna anläggning i Houston för ProDen 
PlaqueOff® pulver, full integration av Animal Pharm till Stratford avseende finans, lager och logistik, flytt 
till nya lokaler i Malmö och en del nyanställningar i framförallt USA.

VD har ordet
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Nyckeltal 
Q1 2021

Nettoomsättning

133 908 TSEK

Förändring
nettoomsättning

255%

EBIT
35 189 TSEK

EBIT-marginal
26,2%

Soliditet

83,1%

Resultat per aktie

1,27 SEK

Likvida medel

162 528 TSEK

I Q2 har vi ett antal spännande projekt för uppstart, bland annat lanseras 
varumärket Animal Pharm’s produkter på Amazon och Chewy.com vilket 
kommer att skötas av våra interna online-specialister på Holden2. De 
senare kommer även att ta över hela ProDen PlaqueOff® portföljens närvaro på 
Amazon. Ytterligare ett projekt med uppstart inom kort är vårt grekiska bolag 
som blir först med att lansera Nutravet i ett nytt land. Vi har anställt en dedikerad 
resurs för detta som under innevarande kvartal kommer bearbeta den grekiska 
veterinärsmarknaden. Ovanstående projekt är samtliga bevis på den affärsanda 
och den nyfikenhet på nya marknader som våra entreprenörer i organisationen 
arbetar utifrån. 

Samtliga dotterbolag kommer att lansera ett antal nya produkter och/eller hela 
nya produktlinjer och jag ser fram emot att avrapportera hur dessa har gått i de 
kommande kvartalsrapporterna.

Vi har under kvartalet blivit än mer uppmärksammade i marknaden av ett 
flertal större aktörer som närmat sig med förfrågningar om nya eller utökade 
samarbeten. Jag ser det som ett bevis på att vår strategi är rätt med att 
växa både organiskt och med kvalitativa förvärv. Vi är i en bra sits och har 
väldigt goda förutsättningar att ta en ännu större plats på den snabbväxande 
husdjursmarknaden runt om i världen. 

En kort genomgång av våra marknader visar att 
USA fortsätter att utvecklas väldigt starkt trots en del 
samordnings- och andra strukturella projekt. Stratfords 
övertag av många delar avseende Animal Pharm var ett 
stort projekt och fantastiskt genomfört av inblandade 
parter. I slutet av kvartalet har butiks- och klinikleden ökat 
aktiviteterna till följd av att Covid-restriktioner lättats, eller 
förvunnit helt, i de flesta amerikanska delstater. Från och 
med nu ser vi fram emot att öka inom samtliga kanaler 
och att verkligen se resultat från synergiarbetet avseende 
produkt och säljsamverkan.

I slutet av kvartalet gjorde vi ännu ett förvärv, Rx Vitamins, grundat och lett av 
Craig Kisciras. Med Rx Vitamins får vi ytterligare ett kvalitetstillskott då både 
produktsortiment och organisationens kompetens är på högsta nivå. Övriga 
företag i gruppen kommer att kunna hjälpa till med att tillvarata volymaffärs-
möjligheter som Rx Vitamins hittills inte kunnat fokusera på. 

Trots återinförda restriktioner har våra bolag i Storbritannien levererat en hög 
tillväxt, dels genom stora framgångar på Amazon och dels genom att Nutravet, 
förutom att växa i UK, har lyckats få många produkter godkända i Sydkorea, en 
marknad som vi har haft stor framgång med i Swedencare sedan tidigare. En 
första, mindre, order är skickad och vi förväntar oss en andra och större redan 
under Q2. Organisationen har även här fått ett efterlängtat tillskott genom en 
Operations Director vilket kommer att vara avgörande för att kunna hantera 
Nutravets kommande tillväxt. 

Även i övriga Europa har vi noterat tillväxt med 
rekordkvartal i både Spanien och Grekland och stabila 
försäljningssiffror i Frankrike och Norden. Avseende 
Frankrike är det en större förändring som sker nu då en 
av de som verkligen ligger bakom ProDen PlaqueOff®s 
framgång i Mellaneuropa, Hans Persson, beslutat sig 

Kontantdel av
Rx Vitamins

betald 1:a april

161 MSEK

OP. EBIT*
36 099 TSEK

EBIT-marginal
26,9%

*operationell EBIT justerad 
 för förvärvskostnader
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Overall Pet Supplies category

#21 - ProDen PlaqueOff® Powder Dog & Cat 
#504 - ProDen PlaqueOff® Dental Bones and Mini Bones 
#718 - ProDen PlaqueOff® Powder Cat 
#1,676 - ProDen PlaqueOff® Dental Bites Dog & Cat 
out of 250,000+

för att gå i pension. Hans introducerade produkten för mer än 15 år sedan i Frankrike och på ett 
flertal europeiska marknader och han har sedan dess byggt upp ett stort nätverk som hans nyligen 
rekryterade efterträdare nu ska förvalta och utveckla. 

I övrigt ser jag fram emot vår europalansering av PetMD® på Amazon, en satsning som inleds
under Q2.

För övriga världen har Asien fortsatt att växa bland annat med en stor order till framförallt Kina.
För Sydkorea och Japan ser det bra ut men under kvartalet har vi levererat något mindre än vanligt, 
något som justeras under innevarande kvartal. Ett flertal nya produkter ska lanseras i Sydkorea och
i Japan kommer vi att bredda säljkanalerna för vår pulverprodukt och lansera nya smaker av
våra tuggben. 

På förvärvssidan blir vi fortsatt kontaktade av många företag som av olika anledningar vill bli en 
del av vår grupp. Vi följer planen och prioriterar lönsamma och tillväxtdrivna företag vilka delar 
vårt entreprenöriella fokus. Vi är både intresserade av starka produkt- och varumärkesbolag 
samt distributionsbolag på intressanta marknader. Att komma längre bak i värdekedjan avseende 
produktion är även det något som kan passa in, drivet både av våra framgångar på Irland, och snart 
även i Texas, samt de utmaningar vi ser med att få önskade volymer producerade i rätt tid hos våra 
tillverkande partners runt om världen. 

Jag vill tacka för en fantastisk organisation, kunder och intresset från investerare världen över. Min 
förhoppning är att vi under kommande kvartal kan börja återgå till ett mer normalt sätt att leva och 
resa samt ha betydligt fler kundmöten IRL!

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 29 april 2021

Invoiced sales 
increased with 
in Q1 2021 compared to 
Q1 2020

There are over 10,000 
5* reviews for the 
ProDen Plaqueoff® Range 
on Amazon

Cat Oral Care Supplies

#1 - ProDen PlaqueOff® Powder Cat  
out of 202

Dog Oral Care Supplies

#1 - ProDen PlaqueOff® Powder Dog & Cat 
#6 - ProDen PlaqueOff® Dental Bones and Mini Bones 
#8 - ProDen PlaqueOff® Dental Bites Dog & Cat 
out of 537

Rankings 
All of the ProDen Plaqueoff® products are in the 
                   in the whole Pet Supplies category!top 1%

54%
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Utveckling 2018 - 2021

Fler nyckeltal samt definitioner finns på sidan 19.
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Kommentarer - Finansiella 
utvecklingen Q1 2021
 
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

Nettoomsättning
Under kvartalet tillgodoräknas förvärvet av Holden2 varefter nettoomsättningen uppgick till
134 MSEK, motsvarande en ökning om 255%. Den organiska tillväxten under kvartalet var 25%,
en tillväxt som var bred såväl geografiskt som produktgruppsmässigt. Asien visade en tillväxt om 52% 
delvis påverkat av en utebliven beställning från Kina första kvartalet föregående år. Tillväxten
i Nordamerika och även UK/Irland är påverkat av de genomförda förvärven under 2020 samtidigt visar 
Swedencare USA, som befintligt bolag, en rekordomsättning och en organisk tillväxt om 41% under 
kvartalet. Vårt grekiska bolag har åter redovisat ett rekordkvartal och de noterar bland annat
en mycket stark tillväxt för produktfamiljen ProDen PlaqueOff®. 

Förvärvade bolag påverkar även produktgruppsfördelningen med den nya kategorin Topicals/
Dermatology samt ett brett utbud av produkter till nya terapiområden inom Nutraceuticals. 
Produktfördelningen visar nu en jämn fördelning mellan Nutraceuticals respektive ProDen PlaqueOff® 
med 31% vardera samt Topicals/Dermatology med 34% av den totala omsättningen. 

Onlinehandeln fortsätter växa kraftigt vilket bland annat reflekteras i UK och Nordamerika med 
Amazon som starkt bidragande faktor. Onlineförsäljningen står för cirka 50% av den totala 
omsättningen under kvartalet.
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Geografisk fördelning
Efter förvärven av Animal Pharm, Stratford och Holden2 representerar den nordamerikanska 
marknaden totalt 63% av koncernens totala omsättning att jämföra med 27% motsvarande period 
föregående år. Denna marknad kommer att påverkas ytterligare genom förvärvet av Rx Vitamins från
den 1 april 2021. Trots Nutravet-förvärvet samt en organisk tillväxt om 18% i UK minskar UK/Irland till
21% av den totala omsättningen, jämfört med 25% under Q1 2020, då förvärven i Nordamerika 
kraftigt påverkar den geografiska fördelningen. 

Grekland fortsätter växa med framför allt produktfamiljen ProDen PlaqueOff® vilken har en tillväxt om 
84% jämfört med Q1 2020 och representerar 38% av dotterbolagets totala omsättning att jämföra 
med drygt 15% innan förvärvet. Även Spanien har haft en rekordomsättning under kvartalet.

De externa marknaderna har haft en stark tillväxt om 45% under kvartalet, främst drivet av en leverans 
till Kina om drygt 6 MSEK. Under kvartalet skickades en leverans till Brasilien vilket resulterade i en 
ökning om 90% för Rest of the World jämfört med motsvarande kvartal föregående år.   

Under Q1 2021 och Q1 2020 fördelades försäljningen geografisk enligt grafiken.

Produkt- och varumärkesfördelning
Holden2, likt Animal Pharm och Stratford, erbjuder många produkter i den nya kategorin Topicals/
Dermatology vilken därmed ökar till 34% av koncernens totala omsättning. I denna kategori är 
majoriteten produkter som används för päls och skinn, den innehåller även öronprodukter. Nutravets 
produktportfölj av kosttillskott redovisas främst i Nutraceuticals. I denna produktgrupp är Leder 
och Mobilitet största undergrupp med cirka en tredjedel av omsättningen. Ledproblem är en vanligt 
förekommande åkomma hos äldre och större hundar. Matsmältning/probiotika samt produkter för 
lever och njurar är två andra stora undergrupper inom Nutraceuticals där våra bolag har utvecklat ett 
stort antal produkter. 

Produktfamiljen ProDen PlaqueOff® har en tillväxt om 33%, trots förseningar av Dental Bites som 
levereras först i april. ProDen PlaqueOff® pulver agerar draglok med en tillväxt om 40%, dels drivet 
av en stark tillväxt i både veterinärkanalen genom Stratford, där försäljningen fördubblats i Q1 jämfört 
med föregående kvartal, samt online där Holden2 även lanserat den under ett co-brandat varumärke. 
Under kvartalet har den nya ProDen PlaqueOff® Soft Chews lanserats på den nordamerikanska 
marknaden samtidigt som ProDen PlaqueOff® Mini Bones har haft stor framgång, speciellt med den 
nya smaken ”Peanut butter and Banana” som lanserades under kvartalet i USA. 

REST OF EUROPE

ASIA

REST OF THE WORLD

SWEDEN

UK/IRELAND

14%

2%
4%

25%

28%
NORTH AMERICA

27%

Q1 2020

REST OF THE WORLD

SWEDEN

NORTH AMERICA

ASIA

UK/IRELAND

1%
1%

63%

6%
21%

REST OF EUROPE

8%

Q1 2021

Kommentarer - Finansiella utvecklingen Q1 2021 9



PRIVATE/CO LABEL

18%
6%

30%

19%

9%

18%

FOR JOINTS AND MOBILITY

GLUCOSAMIN
FOR HEALTHY STOMACH

STOMAX®

Q1 2021

Under Q1 2021 och Q1 2020 fördelades försäljningen per produktkategori enligt grafiken.

De förvärvade bolagen har bidragit med flera starka varumärken som kommer lanseras på nya 
marknader kommande kvartal. Efter ProDen PlaqueOff®, som fortsätter vara det största varumärket 
under kvartalet, är PetMD®, ett online-varumärke som säljs av Holden2, koncernens näst största 
varumärke. 

Under Q1 2021 fördelades försäljningen per varumärke enligt grafiken.

82%
PRODEN PLAQUEOFF®

4%
OTHER

14%
NUTRACEUTICALS

Q1 2020

31%
PRODEN PLAQUEOFF®

4%
OTHER

34%
TOPICALS/DERMATOLOGY

31%
NUTRACEUTICALS

Q1 2021
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Resultat
Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick under det första kvartalet 2021 till 
35 189 TSEK (10 714 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 26,2% (28,3%). Resultatet har 
belastats med kostnader av engångskaraktär uppgående till 911 TSEK i samband med förvärvet av 
det amerikanska bolaget Holden2. Operationell EBIT, justerat för förvärvskostnader, uppgick till
36 099 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26,9%. 

Bruttomarginal uppgick under samma period till 59,2% (71,3%), påverkat av en lägre marginal
i Stratford, Animal Pharm och Holden2. 

Under det första kvartalet har de externa kostnaderna fortsatt att påverkas av inställda mässor 
och resor samtidigt som vi fortsatt att öka de långsiktiga marknadsinsatserna. Med förvärvet av 
Holden2, ett amerikanskt e-handelsbolag som säljer produkter via de stora online plattformarna 
Amazon och Chewy.com, har marknadssatsningarna ökat väsentligt. Marknadskostnader i 
samband med direktförsäljning till de stora online-plattformarna representerar cirka hälften av de 
totala externa kostnaderna under kvartalet, delvis påverkat av de lanseringar som framför allt sker 
under första kvartalet. Under kvartalet har även en unik marknadssatsning med Chewy.com, som 
den största online-plattformen inom husdjurssegmentet i USA, påbörjats. Vi fortsätter arbeta med 
varumärkesbyggande aktiviteter, vilket under kvartalet bland annat inneburit arbete med en ny 
hemsida samt redesign av ProDen PlaqueOff®. 

Resultatet har även belastats med kostnader om 0,7 MSEK under kvartalet i samband med 
omställning, anpassning och flytt av funktioner till bolagets hub i Florida där en sammanslagning av 
lager, logistik samt ekonomi förväntas generera synergieffekter redan under Q2. 

I skrivande stund har produktionen av ProDen PlaqueOff® i egen regi äntligen kommit igång i Texas 
och uppstart av detta har belastat resultatet med 0,3 MSEK under kvartalet. 

Trots ökade kostnader, dels av engångskaraktär samt dels av fortsatt stora marknadssatsningar, 
bidrar synergier och skalbarheten i verksamheten till att de externa kostnaderna och 
personalkostnaderna minskat med cirka 5 respektive 7 procentenheter i relation till omsättningen 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Valutakursförändringar påverkade EBIT under Q1 med en kursvinst på 1 309 TSEK, främst orsakat
av en starkare USD. De ökande avskrivningarna är främst hänförligt till IFRS16 som representerar
1,3 MSEK av de totala avskrivningarna om 1,9 MSEK. Under kvartalet uppgår räntekostnaderna för 
lån upptagna i samband med förvärven till 1,1 MSEK. 

Resultat efter skatt uppgick under det första kvartalet 2021 till 26 743 TSEK (8 441 TSEK) 
motsvarande en vinstmarginal om 19,9% (22,3%). 

Resultat per aktie uppgick under det första kvartalet 2021 till 1,27 SEK (0,53 SEK) beräknat på vägt 
genomsnittligt antal aktier (21 075 598) per den 31 mars 2021.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 10 875 TSEK 
(-1 104 TSEK) under det första kvartalet 2021. Ett ökat rörelsekapital påverkade kassaflödet negativt 
då kapitalbindningar i lager samt i kundfordringar ökade under kvartalet. Detta är främst på grund av 
högre försäljning under mars månad.  Flytten av lager och logistik under kvartalet bidrog även till att en 
del av försäljningen genererades senare i kvartalet/mars istället för februari. 

Under det första kvartalet 2021 uppgick kassaflödet till -124 418 TSEK (-1 645 TSEK). Under 
kvartalet erlades en köpeskilling för Holden2 om totalt 176 MSEK varav 53 MSEK var finansierat av 
en apportemission. Investeringar i den nya produktionsanläggningen i Texas har påverkat kassaflödet 
med 1,7 MSEK under kvartalet. 
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Finansiell ställning
Swedencares egna kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 1 080 MSEK (142 MSEK), varav
1 076 TSEK (812 TSEK) var bundet eget kapital. Ökningen förklaras främst av de riktade 
nyemissionerna som gjorts under 2020. 

Swedencares likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 162 528 TSEK (44 092 TSEK), 
koncernen hade per samma datum räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder om totalt
168 645 TSEK (1 926 TSEK). Swedencare hade per den 31 mars 2021 en nettoskuld uppgående
till 6 117 TSEK (-42 166 TSEK). Den 1 april 2021 betalade Swedencare den kontanta köpeskillingen 
för förvärvet av Rx Vitamins om cirka 161 MSEK. I samband med detta togs en förvärvskredit om
90 MSEK upp.

Personal
Swedencare hade per den 31 mars 2021 totalt 102 anställda fördelat på Sverige (9), England (20), 
Frankrike (2), USA (46), Irland (14), Spanien (1) samt Grekland (10). Könsfördelningen är 47% män 
och 53% kvinnor. Per den 31 mars 2020 hade Swedencare totalt 43 anställda. Ökningen i antalet 
anställda beror främst på förvärven av Nutravet (16 anställda), Stratford (22 anställda),
Animal Pharm (6 anställda) samt Holden2 (12 anställda).
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31 mar
2021

31 mar
2020

31 mar
2019

31 mar
2018

Antal aktier vid periodens slut 21 084 475 15 801 980 15 770 622 15 770 622

Aktiekurs vid periodens slut 419,0 76,0 53,0 34,0

Aktieägare (tabellen återger Swedencares ägarstruktur per den 31 mars 2021 i sammandrag).

Antal aktier Ägarandel

Håkan Svanberg & Co Health Care AB 4 631 455 22,0%

JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1 517 351 7,2%

DNCA Investments 1 184 869 5,6%

Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1 110 362 5,3%

Handelsbanken Fonder 1 019 350 4,8%

AMF Aktiefond Småbolag 959 500 4,6%

SEB Fonder 809 072 3,8%

Aktia Asset Management 604 196 2,9%

Matthew Shaw - VD Nutravet 580 769 2,7%

Consensus Asset Management 459 000 2,2%

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Act oBo Universal Inv. Funds 394 804 1,9%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 284 556 1,3%

Martin Shimko - VD Swedencare USA 280 000 1,3%

Enter Fonder 279 710 1,3%

Jason Braun - VD Animal Pharm 251 994 1,2%

ODIN Fonder 250 000 1,2%

Swedbank Robur Fonder - NY 210 000 1,0%

Grandeur Peak Global Advisors, LLC 208 177 1,0%

Övriga 6 049 310 28,7%

Totalt 21 084 475 100,00%

Free Float* 12 444 812 59,0%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, aktieägare med mer än 10% eller 
som är del av lockup avtal.

Aktien
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Nya produkter under Q1
ProDen PlaqueOff® 

Mini Dental Care Bones 
Peanut butter & Banana
Våra Mini Dental Care Bones är 
speciellt framtagna till små hundraser 
och är tillsammans med våra stora 
ben de enda benen på marknaden 
som innehåller den 100% naturliga 
och aktiva algingrediensen med klinisk 
bevisad effekt mot plack, tandsten 
och dålig andedräkt. Peanut butter & 
Banana innehåller ett veganskt recept 
med probiotika och blir den tredje 
smaken i Mini Bones-sortimentet.

ProDen PlaqueOff® Crunchy Dental Bites 
För den nordamerikanska marknaden
Dental Bites innehåller den 100% naturliga, aktiva ingredienser med klinisk bevisad 
effekt mot plack, tandsten och dålig andedräkt och är den perfekta belöningen för den 
hälsomedvetna husdjursägaren. Nu utökar vi sortimentet med en läcker kycklingssmak 
för stora respektive små hundar samt en med lax till katter. Givetvis utan tillsatt socker 
eller konstgjorda aromer, färgämnen eller tillsatser.

Keto-C®-Tris Wipes
Keto-C®-Tris Wipes är en antiseptisk 
(antisvamp) lösning för mild rengöring 
och torkning av öron och hud. 
Innehåller ketokonazol för hantering av 
svampaktivitet. Kan användas på hundar 
& katter.

VetWELL Hydrocortisone 
Plus Spray
Hydrokortison PLUS hjälper till 
att lindra symtom på hot spots, 
bett och hudåkommor så att ditt 
husdjur kan läka snabbt.

Keto-C® XL Wipes
NY & FÖRBÄTTRAD! Keto-C® 
XL Wipes innehåller en 
antiseptisk (antibakteriell 
och svampdödande) lösning 
för utvärtes behandling av 
hudåkommor som reagerar på 
klorhexidin och ketokonazol.
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Hydrocortisone Spray 
Hydrokortison Spray hjälper 
till att lindra symtom och klåda 
från hot spots, bett och andra 
hudirritationer så att ditt husdjur 
får snabb lindring och kan läka 
snabbt.

nutraplaque®

nutraplaque® är en 100% naturlig 
produkt som hjälper till att förbättra 
munhälsan genom en systemisk 
effekt som verkar mot dålig 
andedräkt, tandsten och plack för 
friska tänder och tandkött.

Pet MD Stoolfix
Pet MD Stool-Fix 
rekommenderas 
för att reglera 
tarmfunktionen 
och främja normal 
avföring. För 
användning till alla 
sällskapsdjur.

Pet MD Calming Hemp Soft 
Chews
Pet MD Calming Hemp Soft Chews är 
en blandning av lugnande ingredienser 
kamomill, tiamin, L-tryptofan, melatonin 
och hampfrön för maximal effektivitet.
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Finansiell översikt
Resultaträkning i sammandrag - Koncernen (TSEK)

jan-mar
2021

jan-mar
2020

jan-dec
2020

Nettoomsättning 133 908 37 726 239 946

Övriga intäkter 190 125 349

Totala intäkter 134 098 37 851 240 295

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -54 763 -10 849 -82 602

Bruttoresultat 79 335 27 002 157 693

Övriga externa kostnader -24 747 -8 703 -43 623

Kostnader för ersättningar till anställda -18 808 -7 869 -43 769

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 35 780 10 430 70 301

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 900 -844 -4 844
Övriga rörelsekostnader* 1 309 1 128 -5 091
Rörelseresultat (EBIT) 35 189 10 714 60 366

Finansnetto -1 311 -24 -1 696

Resultat efter finansiella poster 33 878 10 690 58 670

Resultat före skatt 33 878 10 690 58 670

Skatt på periodens resultat -7 135 -2 249 -10 139

Periodens resultat 26 743 8 441 48 531

Koncernens rapport över övrigt totalresultat i sammandrag 

Periodens resultat 26 743 8 441 48 531

Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen

Omräkningsdifferens utländska dotterbolag 66 934 272 -52 544

Summa totalresultat 93 677 8 713 -4 013

*Inkluderar valutakursförändringar
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 054 1 044 790

Reservfond 22 22 22

Balanserat resultat inkl. periodens resultat 1 078 840 931 882 141 561

Summa eget kapital 1 079 916 932 948 142 373

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 108 625 117 500 -

Övriga långfristiga skulder 19 726 21 432 1 926

Uppskjuten skatteskuld 712 - -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 35 500 35 500 -

Leverantörsskulder 21 010 18 991 4 342

Skatteskulder 11 419 6 457 2 992

Övriga kortfristiga skulder 11 850 11 127 6 216

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 510 6 525 2 814

Summa skulder 219 352 217 532 18 290

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 299 268 1 150 480 160 663

Balansräkning i sammandrag - Koncernen (TSEK) 

TILLGÅNGAR
31 mar

2021
31 dec

2020
31 mar

2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 777 512 567 915 49 140

Övriga immateriella anläggningstillgångar 149 946 141 413 2 910

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark* 27 825 29 841 8 758

Maskiner och andra tekniska anläggningar* 5 696 5 212 5 046

Inventarier, verktyg och installationer 8 315 6 019 2 272

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar 61 60 65

Uppskjuten skattefordran - 5 1 229

Summa anläggningstillgångar 969 355 750 465 69 420

Omsättningstillgångar

Varulager 88 468 61 792 16 385

Kundfordringar 73 239 49 061 28 718

Övriga fordringar 1 256 1 419 444

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 422 3 662 1 604
Likvida medel 162 528 284 081 44 092

Summa omsättningstillgångar 329 913 400 015 91 243

SUMMA TILLGÅNGAR 1 299 268 1 150 480 160 663

*Nyttjanderättstillgångar enligt IFRS per 31 mars 2021:
Del av Byggnader och mark: 19 902 TSEK (0 per 31 mars 2020)
Del av Maskiner och andra tekniska anläggningar: 4 562 TSEK (3 390 TSEK per 31 mars 2020) Finansiell översikt 17



Kassaflödesanalys i sammandrag - Koncernen (TSEK) 

jan-mar
2021

jan-mar
2020

jan-dec
2020

Resultat efter finansiella poster 33 878 10 690 58 670

Avskrivningar 1 900 844 4 845

Betald skatt -2 242 -1 324 -8 592

Förändring av rörelsekapital -22 661 -11 314 -24 327

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 875 -1 104 30 596

Investeringsverksamheten exkl. leasing

Rörelseförvärv -122 809 - -618 679

Inköp av immateriella tillgångar -212 - -43

Inköp av byggnader och mark - -88 -80

Inköp av maskiner och andra tekniska anläggningar -1 696 - -167

Inköp av inventarier, verktyg och installationer -421 -26 -687
Kassaflöde efter investeringar -114 263 -1 218 -589 060

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - 682 618

Utbetald utdelning - - -11 061

Lån - - 165 000

Amortering på räntebärande lån -8 875 - -12 000

Amortering på lease -1 280 -427 2 847

Periodens kassaflöde -124 418 -1 645 238 344

Likvida medel vid periodens ingång 284 081 45 737 45 737

Kursdifferens i likvida medel 2 865 - -

Likvida medel vid periodens slut 162 528 44 092 284 081

Förändring i eget kapital i sammandrag - Koncernen (TSEK)

jan-mar
2021

jan-mar
2020

jan-dec
2020

Ingående eget kapital 932 948 131 328 131 328

Nyemission 53 291 - 816 694

Utbetald utdelning - 2 332 -11 061

Periodens totalresultat 93 677 8 713 -4 013

Utgående eget kapital 1 079 916 142 373 932 948
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Koncernens nyckeltal (TSEK)

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter

Förändring intäkter (%)
Totala intäkter i förhållande till 
föregående motsvarande period

Bruttoresultat
Försäljningsintäkter minus
kostnad för råvaror och 
komponenter 

Bruttomarginal (%)
Bruttoresultat i procent av totala 
intäkter

EBITDA
Rörelseresultat före 
avskrivningar och övriga 
rörelsekostnader

Definition av nyckeltal

EBIT
Rörelseresultat

EBIT-marginal (%)
Rörelseresultat i procent av 
totala intäkter

Vinstmarginal (%)
Resultat efter skatt i procent av 
totala intäkter

Soliditet (%)
Eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutningen

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder, inklusive 
leasing, minus likvida medel

Resultat per aktie
Periodens resultat i förhållande 
till vägt genomsnittligt antal 
aktier under perioden. Det finns 
ingen utspädningseffekt

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antal 
aktier vid periodens utgång

jan-mar
2021

jan-mar
2020

jan-dec
2020

Nettoomsättning 133 908 37 726 239 946

Totala intäkter 134 098 37 851 240 295

EBIT 35 189 10 714 60 366

Periodens resultat 26 743 8 441 48 531

Balansomslutning 1 299 268 160 663 1 150 480

Eget kapital 1 079 916 142 373 932 948

Förändring intäkter (%) 254,3% 23,9% 89,4%

Bruttomarginal (%) 59,2% 71,3% 65,6%

EBIT-marginal (%) 26,2% 28,3% 25,1%

Vinstmarginal (%) 19,9% 22,3% 20,2%

Soliditet (%) 83,1% 88,6% 81,1%

Räntebärande nettoskuld 6 117 -42 166 -109 649

Likvida medel 162 528 44 092 284 081

Antal utestående aktier vid periodens slut 21 084 475 15 801 980 20 884 743
Genomsnittligt antal aktier 21 075 598 15 801 980 17 358 303

Resultat per aktie (SEK) 1,27 0,53 2,80

Eget kapital per aktie (SEK) 51,22 9,01 44,67
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Koncernen (TSEK)
jan-dec

2021
jan-dec

2020
Förändring

%

Produktområden

ProDen PlaqueOff® 41 076 30 818 33%

Nutraceuticals 41 008 5 231 684%

Topicals/Dermatology 46 061 - -

Other 5 763 1 677 244%

Summa 133 908 37 726 255%

Tidpunkt för intäktsredovisning

Prestationsåtagandet uppfylls över tid - - -

Prestationsåtagandet uppfylls vid en viss tidpunkt 133 908 37 726 255%

Summa 133 908 37 726 255%

Geografisk marknad

Sweden 1 804 1 470 23%

UK/Ireland 27 984 9 507 194%

Rest of Europe 10 462 10 379 1%

North America 84 199 10 334 715%

Asia 7 943 5 239 52%

Rest of the World 1 516 797 90%

Summa 133 908 37 726 255%

Uppdelning av 
nettoomsättning

Uppdelning av nettoomsättning 20



Övrig information
Riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Bolagets verksamhet, ställning och resultat. Vid bedömning av Swedencares framtida utveckling 
är det av vikt att vid sidan av potentiell omsättnings- och resultattillväxt även beakta riskfaktorer. 
Swedencares verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och 
finansiella ställning i olika utsträckning. För en beskrivning av Swedencares risker hänvisas till Bolagets 
Årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts som i senaste årsredovisning.

Transaktioner med närstående
Det har inte skett några transaktioner med närstående under första kvartalet 2021.
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Styrelsens intygande
Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Revisorns granskning
Bolagets revisor har ej granskat denna delårsrapport.

Kommande informationstillfällen

Kontaktinformation
Swedencare AB (publ), Org.nr. 556470-3790 
Medeon Science Park 
Per Albin Hanssons väg 41 
205 12 Malmö 

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554 
Email: jenny.graflind@swedencare.se

Certified adviser
FNCA Sweden AB 
102 48 Stockholm 
+46 8 528 00 399

29/7
2021

Halvårsrapport

Q2
Delårsrapport

Q3

28/4
2022

17/2
2022

28/10
2021

Bokslutskommuniké

2021
Delårsrapport

Q1

Malmö den 29 april 2021

Håkan Lagerberg Per Malmström Sara Brandt
VD och styrelseledamot Styrelseordförande Styrelseledamot

Håkan Svanberg Thomas Eklund Johan Bergdahl
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
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Premiumprodukter inom djurhälsa. 
Läs mer på swedencare.se


