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UPPDRAGSANALYS 

Starka trender driver 

marknaden för probiotika 

En bra inledning på 2021 

Under Q1 växte Probis omsättning med 9% till 171 mkr, och justerat för 

valutaförändringar var tillväxten hela 20%. Bolaget hade en särskilt stark 

tillväxt på den amerikanska marknaden som växte med 22%, men den 

kraftigt försvagade dollarn ledde till att nettoomsättningen bara ökade 

med 6%. Man hade även det starkaste kvartalet hittills i region EMEA 

som växte med 19%. EBITDA-marginalen under Q1 var 28%, vilket 

indikerar att Probi är på god väg att nå det långsiktiga målet 29%. 

Resultatförbättringen under kvartalet kom både från en stärkt 

bruttomarginal och lägre operativa kostnader. Under Q1 skedde de första 

leveranserna under det pan-europeiska avtalet med samarbetspartnern 

Perrigo. Man tecknade även ett strategiskt avtal med Sinopharm i Kina. 

Probi förväntar sig fortsatt en relativt hög fluktuation mellan kvartalen 

även under resten av året.  

Ledande probiotikatillverkare med egen forskning 

Probi är en vertikalt integrerad probiotikatillverkare med egen forskning 

och utveckling. På detta sätt har bolaget kontroll över hela värdekedjan, 

vilket ger en viktig konkurrensfördel när man söker stödja sina kunder i 

utveckling av nya produkter och erbjudanden. Man levererar i huvudsak 

sin probiotika som insatsvara till andra företag, men finns under 

varumärket Probi på den svenska marknaden genom ett 

partnersamarbete. Att Probi i mångt och mycket är ett B2B-bolag är 

viktigt att ha i åtanke, då försäljningsutvecklingen kan vara ojämn från 

kvartal till kvartal. 

Starka trender driver marknadstillväxten 

Flera globala trender skapar ökad efterfrågan på Probis produkter och 

världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas öka med drygt 20% 

fram till 2025. Starka trender som driver framtidens marknad för 

probiotika är nya användningsområden, en allt äldre befolkning, nya 

distributionskanaler, samt ett ökat intresse för hälsa och hållbarhet. 

Probi satsar kraftfullt inom forskning och utveckling. Man inledde under 

Q1 ett nytt samarbete inom benhälsa med ett universitet i Australien.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 550 kr 

Vid en internationell jämförelse framstår Probi som rimligt värderat. Det 

urval av bolag vi valt att jämföra med handlas i genomsnitt till 20,6x 

estimerad vinst före avskrivningar (EBITDA). Probis finansiella mål är 

en fördubblad omsättning inom 5–7 år, samt att hålla en EBITDA-

marginal på minst 29%. Kompletterande förvärv och samarbetsavtal 

kommer att vara en central del i bolagets tillväxtstrategi. Vi inleder 

bevakning med en riktkurs på 550 kr.  
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Investment Case 

Probiotika bidrar till ett hälsosammare liv 

Probi är en vertikalt integrerad probiotikakoncern som utvecklar, 

tillverkar och marknadsför probiotika tillsammans med sina kunder. 

Man bidrar på så vis till ett mer hälsosamt liv för konsumenter över hela 

världen. Man är i huvudsak ett B2B-bolag, men finns på den svenska 

marknaden under varumärket Probi genom samarbetspartnern 

Midsona. Bolaget har alla delar i värdekedjan från forskning och 

utveckling till försäljning. Probi ska växa genom förbättrad 

marknadsnärvaro och högre marknadsandelar på sina nyckelmarknader. 

Den organiska tillväxten ska kompletteras med strategiska partnerskap 

och förvärv.  

Starka trender driver marknaden för probiotika 

Flera globala trender skapar ökad efterfrågan på Probis produkter. Den 

globala marknaden för probiotiska kosttillskott väntas öka med drygt 

20% fram till 2025. Starka trender som driver framtidens marknad för 

probiotika är:  

- Nya användningsområden: Forskningen kring probiotika 

har utvecklats väsentligt under de senaste åren. Probis 

forskningsområden inkluderar mag- och tarmhälsa, 

immunförsvar, benhälsa, stress och mental hälsa, samt 

järnabsorption och kvinnohälsa. Detta arbete gör att Probi står 

mycket starkt med sin förmåga att utöka sitt sortiment med fler 

kliniskt dokumenterade erbjudanden. 

- En växande äldre befolkning: Enligt statistik från FN väntas 

jordens befolkning år 2050 uppgå till knappt 10 miljarder. 

Samtidigt väntas då mer än var femte person vara över 60 år.  

- Nya distributionskanaler: Under 2020 skedde stora 

förändringar av köpmönster och kundbeteende pga. covid-19-

pandemin. Probiotika passar bra för e-handel och speciellt i USA 

där konsumenterna har stor vana av e-handel sågs en ökad andel 

probiotika säljas via nätet.  

- Ökat intresse för hälsa och hållbarhet: Ett ökat välstånd i 

världen gynnar köpkraften. All fler har råd att investera i sitt eget 

välbefinnande. Utöver intresset för den egna hälsan ökar också 

konsumenternas medvetenhet om hållbar matproduktion och 

vilket näringsinnehåll maten har.  

Forskning och utveckling i världsklass 

Probis forskning och utveckling är baserad på de kundbehov bolaget 

identifierar på marknaden. Bolagets ambition är att hålla fast vid den 

ledande position man har inom forskning och utveckling av probiotika. 

Man utforskar ständigt nya bakteriestammar och nya hälsoområden för 

befintliga bakteriestammar. Genom kliniska studier kan man sedan visa 

vilka hälsoeffekter produkterna har innan man går vidare med 

produktutvecklingen. En tät dialog med kunderna och analyser av 

marknadsbehov och hälsotrender underbygger både Probis forskning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probi vill växa både organiskt och via förvärv 
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och utveckling av nya produkter. Man startar inte utvecklingsprojekt 

utan att först säkerställa att det finns en marknad för produkten. 

Vertikalt integrerad produktionskedja 

Probi har en helt integrerad produktionskedja som går från fermentering 

till slutpackning av de färdiga produkterna. Genom att kombinera Probis 

egna produktion med extern tredjepartsproduktion kan man 

kundanpassa produktformat och erbjuda olika blandningar av 

bakteriestammar, samt hålla en hög volymkapacitet. Att ha kontroll över 

hela värdekedjan ger Probi en konkurrensfördel när det kommer till att 

hjälpa bolagets kunder med skräddarsydda anpassade lösningar. 

Mål att fördubbla omsättningen inom 5–7 år 

Probi har tre tydliga strategiska fokusområden: att fördubbla bolagets 

omsättning, att vara ledande inom forskning och utveckling, samt att 

vara en effektiv tillverkare. Probis finansiella mål är att fördubbla 

bolagets omsättning inom fem till sju år genom en kombination av 

organisk tillväxt och strategiska förvärv. Den organiska tillväxten ska i 

genomsnitt överstiga 7% per år. Samtidigt ska bolagets EBITDA-

marginal uppgå till eller överstiga 29%. Under 2020 infriade Probi sitt 

tillväxtmål då man levererade 15% organisk tillväxt trots en utmanande 

omvärld. Man nådde inte sitt marginalmål fullt ut, men menar från 

bolagets sida att åtgärder som genomförs inom bl.a. uppgradering av 

tillverkningen, ska göra att även dessa mål uppfylls framöver. 

Utvecklingen varierade mellan regionerna och regionen Americas var 

starkast med över 20% tillväxt. EMEA och APAC påverkades tydligt av 

Covid-19-pandemin där lageruppbyggnad skedde hos kunderna under 

H1 2020. Denna lageruppbyggnad ledde sedan till en svagare utveckling 

under H2 2020. 

Tillväxt genom förvärv och samarbeten 

Samarbeten och förvärv kommer vara avgörande för att Probi ska nå sina 

tillväxtmål. Under 2020 inleddes två strategiskt viktiga samarbeten 

genom delägande. Probi gick bl.a. in som delägare i Vital Nutrients, vilket 

innebär ett fördjupat samarbete med en av bolagets viktigaste kunder i 

USA. Man utvärderar även lämpliga förvärv för att komplettera bolagets 

verksamhet. Här är Asien och Europa prioriterade områden där man vill 

öka sin närvaro och uppnå en bättre geografisk balans.  

Ökade satsningar på forskning och utveckling 

Probis målsättning är att vara ledande inom innovation och utveckling. 

Trots covid-19-pandemin har man lyckats starta tre nya kliniska studier 

och publicerat två genomförda studier. Man genomför nu en signifikant 

ökning av resurserna inom forskning och utveckling, vilket möjliggör ett 

flertal nya studier. Prioriterade forskningsområden är mag- och 

immunhälsa, men även metabol hälsa, kvinnohälsa och mental hälsa.  

Uppgraderad tillverkning ger konkurrenskraft 

Att ha egen tillverkningskapacitet av hög klass är en viktig 

konkurrensfördel för Probi. Man har uppgraderat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vertikalt integrerad tillverkare har Probi 
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tillverkningsanläggningen i Redmond i USA, vilket både kommer öka 

anläggningens effektivitet och kapacitet. Man väntar sig en bättre 

stabilitet i produkterna och en mer effektiv tillverkning som ska leda till 

förbättrade bruttomarginaler.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 550 kr 

Vid en internationell jämförelse framstår Probi som rimligt värderat. Det 

urval av bolag vi valt att jämföra med handlas i genomsnitt till 20,6x 

estimerad vinst före avskrivningar (EBITDA). Vi inleder bevakning med 

en riktkurs på 550 kr, baserad på en jämförande värdering.  
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Probiotika och mjölksyrabakterier 

Levande bakterier med hälsoeffekter 

Probiotika är levande bakterier som kan hjälpa till att balansera 

tarmfloran. Samlingsnamnet för mikroorganismer, som när de bryter 

ned socker och därmed bildar mjölksyra, är mjölksyrabakterier. 

Probiotika är i sin tur samlingsnamnet för levande bakterier som har 

uppvisat hälsoeffekter i kliniska studier. För att mjölksyrabakterier ska få 

definieras som probiotika måste de enligt WHO vara ”levande 

mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger 

en gynnsam hälsoeffekt”. Det finns olika stammar av mjölksyrabakterier. 

En särskild stam kan ha vissa egenskaper, som t.ex. att stärka 

immunförsvaret eller öka järnabsorptionen, medan en annan exempelvis 

bidrar till ökad mångfald i bakteriesammansättningen.  

 

 

Lactobacillus Plantarum. Källa: Science Photo Library 

 

Tarmfloran viktig för vårt välmående 

Hela 70–75% av vårt immunsystem styrs från vår mage och tarm, och 

hälften av de celler som har med immunsystemet att göra finns i våra 

tarmar. Vår tarmflora spelar också en central roll när det kommer till att 

vi människor ska kunna ta upp viktiga näringsämnen, bilda vitaminer och 

skapa en naturlig skyddsbarriär. I våra tarmar finns en naturlig 

uppsättning av flera biljoner bakterier, och alla människor har en unik 

sammansättning av bakterier i tarmen som ser till att upprätthålla vårt 

välmående. Men om denna mikrobiologiska flora störs kan de naturliga 

bakterierna behöva hjälp på traven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Probiotika är samlingsnamnet för levande 
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Kosttillskott för alla åldrar 

För att bakterier ska kunna upprätthålla en balanserade tarmflora 

behöver de kunna överleva och föröka sig i tarmen. En förutsättning för 

att detta ska gå är att bakterierna binder till en receptor i tarmen. 

Mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum (Lp299v®) gör precis 

detta och är en robust bakterie som överlever passagen genom den sura 

miljön i magsäcken och har förmåga att stanna kvar och klara sig i både 

tunntarm och tjocktarm. På plats i tarmsystemet bidrar den till en miljö 

som gynnar ökar mångfald i hela bakteriefloran. Tarmen kan läka och 

återfå sin normala funktion och på så sätt stärker vi vårt immunförsvar 

och håller oss friska. Lp299v® kan i Sverige köpas av konsumenter under 

produktnamnet Probi Mage. Probi Mage finns som kapslar och pulver, 

kan användas under graviditet och amning och är studerad på barn över 

tre år. För yngre barn rekommenderar man istället Probi Baby. 

 

 

Källa: Probi 

 

 

Fermentering ger levande och goda bakterier 

Levande och goda bakterier finns naturligt i vissa livsmedel som 

genomgått en fermenteringsprocess. En sådan process innebär en 

mjölksyrajäsning som gör att pH-värdet i livsmedlet sänks, vilket i sin tur 

leder till att bakterier som förstör maten inte trivs. En 

fermenteringsprocess leder alltså till att livsmedlet innehåller många 

stammar av levande och nyttiga bakterier. Exempel på livsmedel som 

genomgått fermentering är yoghurt, fil, kefir, syrade morötter, miso och 

kimchi. Dock gäller inte detta om produkterna är pastöriserade, dvs har 

värmebehandlats. Om produkterna tillagas vid en värme över ca 45 

grader så dör bakterierna. Levande bakterier finns även som kosttillskott, 

bland annat i kapselform, och bidrar till att personer kan få i sig en stor 

mängd bakterier på en och samma gång.  

  

 

 

 

 

Probis kosttillskott finns för alla åldrar på den 

svenska marknaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermenterade produkter som pastöriserats 

innehåller dock inte dessa nyttiga bakterier 
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Probis portfölj av kliniskt bevisad probiotika 

I Probis portfölj av kliniskt bevisad probiotika, Probi ClinBac, finns ett 

brett urval av patenterad probiotika med positiva hälsoegenskaper 

baserade på specifika bakteriestammar. Dessa koncept baseras på ett 

flertal kliniska studier som demonstrerat god säkerhet och effekt på 

hälsotillstånd, som t.ex. matsmältning, immunförsvar, benhälsa och 

järnupptag. Probi ClinBac innefattar följande kategorier: 

• Probi Digestis: stöder allmän gastrointestinal hälsa, kan 

minska buksmärtor, minska uppblåsthet, minska gasbildning, 

samt stöder normal avföringsfrekvens  

• Probi Defendum: främjar ett hälsosamt immunsystem, ger 

naturligt immunstöd, samt stöder viktiga immunceller 

• Probi FerroSorb: kan öka järnabsorptionen, är skonsam mot 

mag-tarmsystemet, resulterar inte i mag-tarmbesvär som 

vanligtvis förknippas med järntillskott 

• Probi Osteo: stöder benhälsa, hjälper till att upprätthålla 

mineralinnehåll och kan leda till starkare ben 

Probi LiveBac är Probis utbud av aktiva probiotiska bakteriestammar för 

användning i kosttillskott och funktionella livsmedelsprodukter. Probi 

LiveBac innefattar rena bakteriekulturer, blandningar och färdiga 

produkter.  

 

 

 

Probi ClinBac är Probis portfölj av kliniskt 

bevisad probiotika 
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Växande världsmarknad för probiotika 

Världsmarknaden uppgår till EUR 5,9 miljarder 

Enligt Euromonitor såldes probiotiska kosttillskott för ca EUR 5,9 

miljarder under 2020 och marknaden har vuxit med i genomsnitt 8,6% 

per år de senaste fem åren. Den största marknaden är USA där värdet av 

probiotiska kosttillskott uppgick till EUR 2,1 miljarder 2020. Näst störst 

är Kina med EUR 656 miljoner följt av Italien med EUR 643 miljoner.  

USA den enskilt största marknaden  

Nordamerika står för 37% av den totala marknaden för probiotiska 

kosttillskott och USA är den enskilt största marknaden i världen. 

Tillväxten i regionen har legat på ca 6% per år de senaste fem åren. Under 

2020 fick ett ökat intresse för egenhälsa tillväxten för probiotiska 

kosttillskott den amerikanska marknaden att växa med 10%. Prognosen 

för perioden fram till 2025 är att marknaden kommer att fortsätta växa, 

om än inte i samma takt som under 2020. EMEA utgör ca 28% av 

marknaden och här står Italien, Ryssland och Frankrike tillsammans för 

ca 60%. Italien är det landet i världen som har högst konsumtion av 

probiotikatillskott per invånare. Som helhet bedöms tillväxten i Europa 

stagnera de kommande fem åren, men bilden är fragmenterad. Den 

asiatiska marknaden står för knappt 30% av kosttillskottsmarknaden och 

drivs i huvudsak av Kina, Sydkorea, Japan och Australien.  

Starka trender driver framtidens marknad 

Fyra starka trender som driver framtidens probiotiska marknader är nya 

användningsområden, en större andel äldre i befolkningen, tillväxt inom 

nya distributionskanaler, samt högre levnadsstandard och intresse för 

hälsa. Under de senaste åren har forskning inom tarmflora och probiotika 

utvecklats väsentligt. Detta tack vare ny teknik som möjliggjort en 

djupare förståelse av de mikroorganismer som lever i människans mag- 

och tarmkanaler. Denna utveckling har gett ökad kunskap kring samband 

mellan vår hälsa och tarmfloran. Speciellt intressanta områden är 

viktkontroll och mental hälsa. Under 2020 skedde en förändring av 

köpmönster till följd av Covid-19-pandemin. Många av de produkter som 

innehåller probiotika är väl lämpade för e-handel och Probi kan som 

samarbetspartner snabbt hjälpa dedikerade e-handlare att komma igång 

med en ny produktportfölj.  

  

Försäljning av probiotika i världen 
Den globala marknaden omsatte EUR 5,9 miljarder 2020 

 

Källa: Euromonitor 
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Större andel äldre i befolkningen 

Att andelen äldre blir en allt större del av världens befolkning är även det 

en faktor som driver marknadstillväxten. Enligt en rapport från FN 

väntas var femte person vara äldre än 60 år 20501. Detta illustreras i 

följande diagram. En stor del av den äldre befolkningen är idag mer 

köpstark och tillsammans med ett ökande intresse för egenvård driver 

detta intresset för probiotiska produkter.  

 

 

 

Källa: World Population Ageing, FN 2017 

 

 

  

 
1https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA201

7_Highlights.pdf 
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Verksamhetsbeskrivning 

Ett svenskt noterat bioteknikföretag 

Probi grundades av forskare i Lund 1991 och har idag vuxit till ett av de 

ledande probiotikabolagen i världen. Redan i början av 1980-talet 

funderade ett par forskare vid Lunds Universitet kring varför vissa 

intensivvårdspatienter hade svårare att tillfriskna. I en frisk tarm lever 

bakterier i samförstånd med kroppen och deras närvaro är viktig för att 

stimulera kroppens immunsystem. Faktum är att 70–80% av 

immunsystemet sitter i magtarmkanalen. Det forskarna ville ta reda på 

var om tarmen möjligtvis kunde få hjälp av bakterier. Projektet 

resulterade i den patenterade bakteriestammen Lactobacillus plantarum 

(Lp299v®). Den tillhör en bakterieart som förekommer naturligt på skal 

av bär och frukter, där den bryter ned fibrer och bildar substanser som 

hindrar mögelangrepp. Genom det tvärvetenskapliga 

forskningsprojektet mellan kirurger, mikrobiologer och nutrionister, 

lades grunden till det som idag är Probi. 

Fokus på maghälsa och immunförsvar 

Probi är ett forskningsdrivet företag som ständigt utvärderar nya 

hälsoområden inom probiotika. Bolagets huvudsakliga 

forskningsområden inkluderar mag- och tarmhälsa, immunförsvar, 

benhälsa, stress och mental hälsa, samt järnabsorption och kvinnohälsa. 

Probi har egen kapacitet för fermentering, formulering och produktion. 

Man utvecklar och marknadsför probiotika i form av pulver, kapslar, 

tabletter eller livsmedel i nära samarbete med ledande läkemedels- och 

livsmedelsföretag. Man har enheter för fermentering i Redmond i USA, 

och för tillverkning och packning i Lafayette i USA. Vidare har koncernen 

ett försäljningskontor i Singapore. Bolagets produkter säljs i över 40 

länder och nya länder tillkommer kontinuerligt.  

Bakteriestammar med positiv effekt på hälsan 

Probi är ledande inom innovation och utveckling och satsar varje år stora 

resurser på forskning och utveckling. Bolaget har över 400 patent i sin 

patentportfölj. Probiotika utgörs av olika sorters bakteriestammar med 

positiv effekt på hälsan, och som stödjer de goda bakterier som finns 

naturligt i mag- och tarmkanalen. Det finns miljontals olika 

bakteriestammar och det är ett omfattande arbete att hitta rätt bakterie 

bland alla dessa. Dessutom måste bakterierna klara att överleva i magens 

sura miljö och kunna ingå i olika produkter. Vetenskapliga tester och 

dokumentation är nödvändigt för att kommunicera en produkts 

hälsofördel till konsumenter.  

Effektiv tillverkning 

Som vertikalt integrerad probiotikatillverkare har Probi alla delar i 

värdekedjan från forskning och utveckling till försäljning. Man är 

huvudsakligen ett B2B-företag som levererar probiotika till andra 

företag,  

Probis omsättning per marknad 
Januari-mars 2021 
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men finns i Sverige under sitt eget varumärke genom ett 

partnersamarbete. Med lång erfarenhet av ständiga förbättringar och 

noggrann processutveckling har Probi idag en probiotikaproduktion av 

högsta kvalitet. De senaste två åren har bolaget investerat över 50 mkr i 

sin produktion. Bolagets båda produktionsanläggningar i USA ger en fullt 

integrerad produktionsprocess genom kombination av egen tillverkning 

och externa produktionspartners. I Probis anläggning i Redmond i 

Washington, USA sker probiotisk fermentering och frystorkning av 

probiotikakulturer. Därefter sker vidare förädling genom blandning och 

produktion av de konsumentfärdiga slutprodukterna i bolagets 

anläggning i Lafayette i Colorado. I och med att man kontrollerar en 

större del av tillverkningen kan man justera ledtider från beställning till 

färdig produkt så att det passar kunden. Man kommer fortsätta att arbeta 

med externa produktionspartners, men genom att ha uppgraderat sin 

egen kapacitet minskar Probis affärs- och leveransrisker. Vidare får man 

ökad kontroll över produkterna och tillverkningen.  

Tillväxt både organiskt och genom förvärv  

Probi ska vara ett tillväxtbolag och målet är att fördubbla omsättningen 

inom 5–7 år. Under 2020 ökade Probis omsättning med 15% till 717 mkr 

och 20% av tillväxten kom från helt nya kunder. För att nå sitt tillväxtmål 

om en fördubblad omsättning avser Probi att stärka sin position inom 

vetenskapligt validerade produkter för mag- och immunhälsa, öka 

närvaron i USA, Kina och på andra tillväxtmarknader, öka antalet globala 

nyckelkunder, samt ingå strategiska partnerskap och genomföra 

kompletterande förvärv.  

Aktuell utveckling i de geografiska regionerna 

Under förra året påverkades de tre regioner Probi verkar på olika sätt av 

Covid-19-pandemin. Den amerikanska marknaden gick starkt medan det 

var större utmaningar i EMEA och APAC. Bolaget ser ett tydligt ökat 

intresse för hälsofrämjande produkter i USA och de amerikanska 

konsumenternas stora vana av e-handel kan ha hjälpt till att parera 

effekterna av pandemin. Probis satsningar med fokus på att öka ClinBac-

försäljningen gav tydliga resultat under 2020 och ledde till en tydlig 

ökning av försäljningen inom premieprodukter.  På marknaderna i 

regionerna APAC och EMEA infördes nedstängningar tidigt under 2020 

och från bolagets sida såg man en påtaglig lageruppbyggnad från 

kunderna för att säkerställa tillgången till probiotika. Detta påverkade 

sedan försäljningen negativt under H2 2020, och dessutom stängde 

många länder ned igen under hösten. I EMEA var utvecklingen under 

2020 svagare och framgången är här beroende av att hitta etablerade 

partners på nyckelmarknader. Det ska därför bli intressant att följa 

utvecklingen av det avtal bolaget tecknat med Perrigo för en 

paneuropeisk lansering baserad på Probis ClinBac-stammar. Perrigo är 

ett globalt hälso- och läkemedelsbolag med stark ställning i Europa och 

samarbetet kommer vara en viktig faktor för att Probi åter ska växa på 

den europeiska marknaden.  
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marknaden starkt för Probi medan det var 

större utmaningar i Europa och Asien 
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Hållbarhetsfrågor relaterade till miljön 

Probis miljörelaterade risker är relativt låga, eftersom bolaget inte 

utvecklar eller tillverkar aktiva farmaceutiska ingredienser som kan ge 

biverkningar för konsumenter eller miljön. Hållbarhetsriskerna i Probis 

affärsmodell och värdekedja hänger främst samman med produktion, 

leverantörer och anställda. Beträffande miljöpåverkan vill Probi att 

resursförbrukningen i bolagets produktion ska ske på ett hållbart sätt. 

Enligt Probis miljöpolicy ska miljöansträngningar integreras i den 

dagliga verksamheten, vilket innebär t.ex. resurseffektivitet. Den 

negativa miljöpåverkan från verksamheten bör därför minska genom 

kontinuerligt genomförande av förbättringsåtgärder. Probi initierade ett 

uppgraderingsprogram i fabriken i Redmond, Washington, under Q3 

2019 för att ytterligare förbättra effektiviteten och kvaliteten, samt 

därmed förstärka konkurrenskraften. Investeringsprogrammet fortsatte 

under 2020 och effekten väntas komma under H2 2021. Förväntningarna 

är att uppgraderingen kommer att ha en positiv inverkan på energi- och 

vattenförbrukningen under de kommande åren.  

Social hållbarhet och affärsetik 

Probi har antagit en uppförandekod som täcker områden som respekt för 

mänskliga rättigheter, jämlikhet och affärsetik. Uppförandekoden anger 

att Probi inte ska använda sig av barnarbete eller tvångsarbete samt följa 

internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Bolagets kliniska 

studier utförs i enlighet med etiska principer som härrör från Declaration 

of Helsinki och överensstämmer med tillämpliga nationella lagstadgade 

krav. Vidare har Probi antagit en antikorruptionspolicy som gäller alla 

anställda på Probi och utbildningsarbetet som är relaterat till denna 

kommer att fortsätta under 2021 och framåt.  
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väntas ge en positiv inverkan på energi- och 
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Probi  

 

 

Analysguiden 

11 juni 2021 

 

13 

 

SWOT-analys av Probi 

Styrkor som vertikalt integrerad tillverkare 

Som vertikalt integrerad leverantör av probiotika med egen forskning har 

Probi kontroll över hela värdekedjan. Man är ett forskningsdrivet bolag 

som ständigt utvärderar nya hälsoområden med både industripartners 

och oberoende universitetsgrupper runt om i världen. De huvudsakliga 

forskningsområdena inkluderar mag- och tarmhälsa, immunförsvar, 

benhälsa, stress och mental hälsa, samt järnabsorption och kvinnohälsa. 

Man tror starkt på kliniskt bevisade effekter och investerar kontinuerligt 

i prekliniska och kliniska studier för att dokumentera de positiva 

hälsoeffekterna av probiotika. Detta arbete gör att Probi står mycket 

starkt med sin förmåga att utöka sitt sortiment med fler kliniskt 

dokumenterade erbjudanden. Man kan även utvärdera nya 

tillväxtmöjligheter i områden relaterade till probiotika. Med många års 

erfarenhet av ständiga förbättringar och noggrann processutveckling har 

Probi idag en probiotikaproduktion av högsta kvalitet. Med två 

produktionsanläggningar i USA har bolaget en fullt integrerad 

produktionsprocess och kan erbjuda ett komplett utbud av probiotiska 

produkter genom kombination av egen tillverkning och externa 

produktionspartners. Vidare utvärderar man kontinuerligt nya 

produktionsmöjligheter i tillväxtregioner. Med egen 

probiotikaproduktion kan bolaget säkerställa leveranser av 

högkvalitativa produkter med stabila egenskaper och möte marknadens 

framtida behov och trender. De starka kassaflöden Probi genererar och 

avsaknaden av räntebärande skulder i balansräkningen ger även bolaget 

stort utrymme till kompletterande förvärv.  

Probis utmaningar 

Ur ett geografiskt perspektiv är Probi underrepresenterat i Europa, 

Mellanöstern och Asien. USA är det klart viktigaste området för Probi i 

termer av försäljning och regionen Americas utgjorde under Q1 2021 

hela 71% av omsättningen, medan EMEA och APAC utgjorde 21% 

respektive 8% vardera. Man är från bolagets sida medvetna om detta och 

säger sig önska en mer balanserad geografisk fördelning av försäljningen. 

Då Probi avser att använda sig av förvärv och strategiska samarbeten som 

en central del i sin tillväxtstrategi, kommer man särskilt att utvärdera 

potentiella förvärv och samarbetsmöjligheter som kan ge stärkta 

marknadsandelar i regioner som EMEA och APAC. De nyligen 

annonserade samarbetsavtalen med Perrigo i Europa och Sinopharm i 

Kina är bra exempel på detta.  

Framtida möjligheter 

Nya försäljningskanaler passar probiotiska produkter bra och Covid-19-

pandemin ledde till ett ändrat köpbeteende hos många kunder. Speciellt 

på den amerikanska marknaden där konsumenterna är mycket vana vid 

e-handel skedde en stor ökning i e-handelsköp av probiotika. Vi ser den 

partnerskapsstrategi Probi nu går med bl.a. samarbeten med europeiska 

Perrigo och kinesiska Sinopharm som ett bra sätt för bolaget att nå ut på 
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viktiga geografiska marknader där man vill bli bättre representerade. 

Vidare är Probi starkt engagerat i sitt hållbarhetsarbete, vilket kan väntas 

bli ännu viktigare kommande år för företag i många branscher. 

Potentiella hot 

Konkurrenter som BioGaia har även de stark forskning och verksamhet 

inom hela värdekedjan, dels i egen regi och dels genom globala nätverk. 

BioGaia har inriktat sin forskning på barn och spädbarn, maghälsa och 

munhälsa. Detta innebär att de två svenska ledande probiotikabolagen 

Probi och BioGaia har inriktat sina forskningsinsatser på delvis olika 

områden. Det är även viktigt att man är öppen för ändrade 

konsumentbeteenden, och hittills har den ökande e-handeln passat 

Probis produkter väl. Covid-19-pandemin innebar för Probi en större 

utmaning i termer av försäljning i Europa, då marknaden för probiotika 

där till stor del går genom apotekskedjor.  

Sammanfattning 

Probi står starkt inom både forskning och utveckling samt tillverkning. 

Som vertikalt integrerad probiotikatillverkare kan man leda utvecklingen 

inom nya användningsområden, vara en stark partner till både nya och 

etablerade aktörer, samt leverera probiotika av jämn kvalitet. Man har en 

mycket stor andel av sin försäljning i USA och vill uttalat få en mer 

balanserad geografisk mix. Här kan ytterligare samarbetsavtal eller 

bolagsförvärv spela en viktig roll för att bättre nå ut på marknader som 

Europa och Asien. Vi upplever att andra forskningsdrivna 

probiotikatillverkare som t.ex. BioGaia har inriktat stora delar av sin 

forskning på andra hälsoområden än Probi. Det gör att man inte alltid 

konkurrerar direkt med varandra. Det är dock viktigt för Probi att 

fortsätta satsa på forskning och utveckling för att behålla och bygga 

vidare på sin starka position. Med sin finansiella styrka har Probi även 

stort handlingsutrymme när det kommer till framtida strategiska förvärv.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra probiotikatillverkare som BioGaia 

inriktar sig på andra hälsoområden 
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Prognoser och värdering 

Starka kassaflöden ger resurser till förvärv 

Probi har för avsikt att växa både organiskt och via förvärv för att nå målet 

om en fördubblad omsättning inom 5–7 år. Koncernens starka 

kassaflöden har tagit ned bolagets nettoskuld sedan förvärvet av 

amerikanska Nutraceutix 2016. vilket gör att vi känner oss väldigt trygga 

med Probis finansiella position. Det finns gott om resurser för 

kompletterande förvärv som är en del av bolagets strategiska plan.  

Rimligt värderad relativt sektorn   

Vid en internationell jämförelse framstår Probi som rimligt värderat. Då 

Probi till följd av förvärvet av Nutraceutix 2016 har en betydande 

goodwill-post anser vi en jämförelse på EBITDA-nivå vara mest relevant. 

Följande tabell visar aktuella nyckeltal för ett antal jämförbara bolag. I 

genomsnitt är bolagen i detta urval värderade till 20,6x väntat resultat 

före avskrivningar (EBITDA). 

 

 

 

I vårt basscenario antar vi att Probi uppfyller sitt mål om en fördubblad 

omsättning till år 2026. Vi antar vidare att bolaget det året genererar en 

EBITDA-marginal på 30% och handlas till en värdering i linje med den 

ett urval jämförbara bolag handlas till idag, dvs 20,6x estimerad EBITDA. 

Vi antar att ett antal kompletterande förvärv gör att Probi har en viss 

nettoskuld till skillnad från den nettokassa bolaget har idag. Vi 

diskonterar sedan det motiverade bolagsvärdet 2026 till nuvärde med en 

diskonteringsränta på 9,6%. Denna diskonteringsränta bygger på det 

avkastningskrav på 7,6% som PwC estimerar i sin rapport 

Riskpremiestudien 2020, med tillägg för en normaliserad långsiktig ränta 

på 2%. Vi når i vårt basscenario ett motiverat värde på ca 550 kr per aktie.  
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna kan 

dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något 

finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd 

endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det 

analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras 

löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 

har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna 

analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan dock 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av 

beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och 

vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna 

varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av 

dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida 

avkastning. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 

 


