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UPPDRAGSANALYS 

Både utmaningar och 
stark utveckling under Q4 
Stark utveckling i EMEA under Q4 2021 
Probis försäljning under Q4 2021 minskade med 8% till 170 mkr 

(185) och EBITDA uppgick till 54 mkr (47), vilket motsvarade en 

EBITDA-marginal på 32% (25%) under kvartalet. Den förbättrade 

marginalen tillskrivs en gynnsam produktmix och ökade volymer i 

egna produktionsanläggningar. Man såg en stark utveckling i Europa 

och Asien under Q4, medan region Americas som står för 75% av 

Probis omsättning fortsatt var påverkat av den kunddynamik som 

man tidigare kommunicerat kring. Den paneuropeiska lanseringen 

med Perrigo bidrog till den starka tillväxten i region EMEA.  

Americas fortsatt påverkat av kunddynamik 
Region Americas hade ett utmanande 2021 i jämförelse med ett starkt 

2020 som var påverkat av positiva efterfrågeeffekter drivna av Covid-

19-pandemin. Dessutom uteblev ordrar från två större amerikanska 

kunder, vilket medförde en avvikelse på 50 mkr jämfört med 2020. 

För helåret 2021 rapporteras en 8% lägre omsättning i Americas på 

valutajusterad basis. Försäljningen i regionen under Q4 låg i linje 

med det föregående kvartalet, men minskade 19% valutajusterat mot 

det starka Q4 2020. Från Probis sida bedömer man nu att den 

turbulens man upplevt i regionen under 2021 är övergående och att 

utvecklingen kommer vara mer stabil framöver. 

Starka trender driver efterfrågan på probiotika 
Flera globala trender ger ökad efterfrågan på Probis produkter och 

världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas växa 20% till 

2025 från EUR 5,9 miljarder 2020. 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.  

Estimat och riktkurs oförändrade efter Q4 
Probis omsättning under helåret 2021 blev 658 mkr jämfört med vårt 

estimat på 648 mkr. Resultatet på EBITDA-nivå kom in på 183 mkr, 

strax över vårt estimat på 170 mkr. Bolagets finansiella mål är 

fördubblad omsättning inom 5–7 år och en EBITDA-marginal på 

minst 29%. Förvärv och samarbetsavtal kommer att vara en central 

del i tillväxtstrategin, och då bolaget har en stark kassa finns gott om 

utrymme för detta. Vi upprepar vår tidigare riktkurs 450 kr för Probi.  
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under Q4  
Probis försäljning under Q4 2021 minskade med 8% till 170 mkr 

(185) och EBITDA uppgick till 54 mkr (47), vilket motsvarade en 

EBITDA-marginal på 32% (25%) under kvartalet. Den förbättrade 

marginalen tillskrivs en gynnsam produktmix och ökade volymer i 

egna produktionsanläggningar. Man såg en stark utveckling i EMEA 

och APAC under Q4, medan region Americas som står för 75% av 

Probis omsättning fortsatt var påverkat av den kunddynamik som 

tidigare kommunicerats kring. Den paneuropeiska lanseringen med 

Perrigo bidrog till den starka tillväxten i EMEA. Bolagets EBITDA-

marginal stärktes under Q4 tack vare en gynnsam produktmix,  samt 

ökade volymer i Probis egna produktionsanläggningar. Under helåret 

2021 sjönk den totala omsättningen med 3% justerat för valutakurser 

till 658 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av utvecklingen i region 

Americas. Probi uppnådde inte sitt mål på 29% EBITDA-marginalen, 

utan landade på 28% (27%) för helåret. Med flera nya partnerskap, 

ökad tillverkningskapacitet och ett nytt laboratorium känner man 

från bolagets sida stor tillförsikt för framtiden, och är övertygade att 

man framöver kommer uppnå sina finansiella mål.  

Ett utmanande 2021 i region Americas 
Region Americas hade ett utmanande år under 2021 jämfört med 

2020, som påverkades positivt av ökad efterfrågan drivet av Covid-

19-pandemin. Dessutom uteblev ordrar från två större amerikanska 

kunder, vilket medförde en avvikelse på 50 mkr jämfört med 2020. 

För helåret 2021 rapporteras en 8% lägre omsättning i Americas på 

valutajusterad basis. Försäljningen i regionen under Q4 låg i linje 

med det föregående kvartalet, men minskade 19% valutajusterat mot 

det starka Q4 2020. Från Probis sida bedömer man nu att den 

turbulens man upplevt i regionen under 2021 är övergående och att 

utvecklingen kommer vara mer stabil framöver. Man ser en högre 

aktivitetsnivå hos de amerikanska kunderna nu i början av 2022, och 

har flera intressanta leads som kan utvecklas till nya kundrelationer. 

Probi hoppas under 2022 kunna nå de försäljningsnivåer man såg 

under 2020 för att sedan återvända till tillväxt på den amerikanska 

marknaden.  

  

Amerika är Probis största marknad 
Andel av Probis omsättning per region 

 

Källa: Bolagsrapporter 

 

 

 
 

Försäljning av probiotika i världen 
Marknadsstorlek per region 
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Stark utveckling i EMEA och APAC  
Regionen EMEA hade en stark utveckling under 2021 och levererade 

17% tillväxt på helåret 2021 och hela 27% tillväxt under Q4. Probi har 

under 2021 tecknat avtal med flera nya kunder som man förväntar sig 

kommer att utvecklas starkt på sikt. Bland annat har Perrigo lanserat 

produkter på 5 europeiska marknader så långt.  Under 2022 och 2023 

väntas Perrigo lansera på fler marknader, och denna kunds 

långsiktiga plan är att lansera på 14 marknader totalt. Även Oriflame 

är en ny kund som nu tagit emot den första leveransen av probiotika 

till sin nya satsning inom wellness. Från Probis sida är man 

optimistisk kring utvecklingen i region EMEA framöver. Region 

APAC avslutade året starkt och landade på 6% tillväxt för helåret 

2021. Under Q4 var tillväxten hela 77% i denna region jämfört med 

samma period föregående år som var jämförelsevist svag till följd av 

lageruppbyggnad under H1 2020. För Probi är den asiatiska 

marknaden viktig och man ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt 

med de nya kunder som tillkommit under 2021, samt bolagets starka 

pipeline med möjliga nya kunder. Partnerskapet med Sinopharm 

utvecklas väl och utöver tidigare order på Probi Defendum® och 

Probi® Osteo har man även erhållit order på Probi Ferrosorb®.  

Nya satsningar inom forskning och utveckling 
Bland nya hälsoområden av intresse för Probi kan särskilt vaginal 

hälsa och mental hälsa nämnas. Detta är två områden som bolaget nu 

aktivt utvärderar. Möjliga vägar framåt inom dessa områden kan vara 

investeringar, samarbeten, eller egen intern produktutveckling. 

Under 2021 startade Probi en omfattande ombyggnation och 

uppgradering av sitt laboratorium i Lund. Inflyttningen är planerad 

till H1 2022, och detta är en viktig satsning som kommer att stärka 

bolagets kapacitet inom preklinisk forskning samt ge ökade 

möjligheter för produktutveckling.  

Ökad tillverkningskapacitet positivt för lönsamheten 
Den största delen av uppgraderingen av tillverkningsanläggningarna 

i USA är nu avklarad och ökad egen tillverkningskapacitet väntas ha 

positiv effekt på bolagets marginaler framöver. Den investering i 

nyzeeländska Blis Technologies som Probi gjorde under 2021 innebar 

också ett långsiktigt strategiskt partnerskap mellan bolagen. Man har 

påbörjat samarbetet med Blis Technologies inom FoU, tillverkning 

och försäljning, och kommer även tillverka produkter relaterade till 

samarbetet i Probis tillverkningsanläggningar.  

  

 
 
Region EMEA växte med 17% under 
helåret 2021 och med hela 27% under Q4 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland nya hälsoområden av intresse kan 
särskilt vaginal hälsa och mental hälsa 
nämnas 
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Nya partnerskap väntas bära frukt kommande år 
Probi inledde under 2021 en rad nya samarbeten som kommer bära 

frukt kommande år. Bland dessa finns ett nytt partnerskap med ett 

större europeiskt bolag inom livsmedelsbranschen, ett partnerskap 

med Oriflame kring en produkt baserad på Probi Digestis, 

samarbeten med Vital och Sinopharm, samt den strategiska 

investeringen i nyzeeländska Blis Technologies. Probi har en stark 

balansräkning vilket ger gott om utrymme för tillväxt via förvärv. Man 

vill dels hitta produkter och bolag som kompletterar Probis 

erbjudande inom probiotika eller närliggande områden. Man vill även 

öka sin geografiska närvaro i APAC och EMEA, men med rätt bolag 

kan man även tänka sig att förvärva i USA.  

Vi upprepar vår riktkurs 450 kr 
Probis övergripande finansiella mål är att fördubbla omsättningen 

inom 5–7 år, både genom organisk tillväxt och förvärv, samt att hålla 

en EBITDA-marginal på minst 29%. Kompletterande förvärv och 

samarbetsavtal kommer att vara en central del i bolagets 

tillväxtstrategi. Vi håller våra estimat för 2022 oförändrade och 

upprepar vår riktkurs 450 kr för Probi.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
En stark balansräkning ger Probi gott om 
utrymme för tillväxt via förvärv 
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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.  

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 

 

 

 
 
 
 
 
Probi är i huvudsak ett B2B-bolag vars 
probiotika utgör en insatsvara i andra 
företags produkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Världsmarknaden för probiotika uppgick  
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Starka trender driver marknaden för probiotika 
Flera globala trender skapar ökad efterfrågan på Probis produkter. 

Den globala marknaden för probiotiska kosttillskott uppgick enligt 

analysfirman Euromonitor till ca EUR 5,9 miljarder 2020 och väntas 

öka med drygt 20% fram till 2025. Starka trender som driver 

framtidens marknad för probiotika är:  

- Nya användningsområden: Probis forskningsområden 

inkluderar mag- och tarmhälsa, immunförsvar, benhälsa, 

stress och mental hälsa, samt järnabsorption och 

kvinnohälsa.  

- En växande äldre befolkning: Enligt statistik från FN väntas 

jordens befolkning 2050 uppgå till knappt 10 miljarder. 

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

- Nya distributionskanaler: Probiotika passar bra för e-handel 

och speciellt i USA sågs under pandemin en ökad andel 

probiotika säljas via nätet.  

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

världen gynnar köpkraften och 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.  

Probi ska fördubbla omsättningen inom 5–7 år 
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 

och bolagets EBITDA-marginal ska vara minst 29%. Samarbeten och 

förvärv kommer vara avgörande för att Probi ska nå sina tillväxtmål. 

Här är Asien och Europa prioriterade områden där man vill öka sin 

närvaro och uppnå en bättre geografisk balans.  

Forskning och utveckling i världsklass 
Probis målsättning är att vara ledande inom innovation och 

utveckling. De prioriterade forskningsområdena är mag- och 

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

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 utvecklingen. En tät dialog med kunder och analyser av 

marknadsbehov och hälsotrender underbygger både Probis forskning 

och utveckling av nya produkter.  

  

 
 
Världsmarknaden för probiotika uppgick  
2020 till EUR 5,9 miljarder  
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Vertikalt integrerad produktionskedja 
Probi har en helt integrerad produktionskedja som går från 

fermentering till slutpackning av de färdiga produkterna. Genom att 

kombinera Probis egen 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 kunder med 

skräddarsydda lösningar. 

Estimat och riktkurs oförändrade efter Q4 
Probis omsättning under helåret 2021 blev 658 mkr jämfört med vårt 

estimat på 648 mkr. Resultatet på EBITDA-nivå kom in på 182 mkr, 

strax över vårt estimat på 170 mkr. Vidare föreslår styrelsen en 

utdelning på 1,30 kr (1,10) för räkenskapsåret 2021. Probis 

finansiella mål är fördubblad omsättning inom 5–7 år och en 

EBITDA-marginal på minst 29%. Förvärv och samarbetsavtal 

kommer att vara en central del i tillväxtstrategin, och då bolaget har 

en stark kassa finns gott om utrymme för detta. Vid en internationell 

jämförelse är Probi värderat i linje med medianen för sin sektor vilket 

framgår av följande tabell. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Med kontroll över hela värdekedjan kan 
Probi hjälpa kunder med skräddarsydda 
lösningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi upprepar vår tidigare riktkurs 450 kr  
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Bolagsbeskrivning 

Ursprung i forskning vid Lunds Universitet 
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 

undersökte forskare vid Lunds Universitet 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. Projektet resulterade i den 

patenterade bakteriestammen Lactobacillus plantarum (Lp299v®). 

Genom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet mellan kirurger, 

mikrobiologer och nutrionister, lades grunden till det som idag är 

Probi. 

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 
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Fokus på maghälsa och immunförsvar 
Probi utvärderar ständigt 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 och 

livsmedel i nära samarbete med ledande läkemedels- och 

livsmedelsföretag. Bolagets produkter säljs i över 40 länder och nya 

länder tillkommer kontinuerligt.  

Effektiv tillverkning ger konkurrenskraft 
Att ha egen tillverkningskapacitet av hög klass är en viktig 

konkurrensfördel för Probi. Som vertikalt integrerad 

probiotikatillverkare har man alla delar i värdekedjan från forskning 

och utveckling till försäljning. Man är huvudsakligen ett B2B-företag 

som levererar probiotika till andra företag, men finns i Sverige under 

sitt eget varumärke genom ett partnersamarbete. 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. 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.  

 

 

 

 

  

 
 
Probis produkter säljs i över 40 länder 
och nya länder tillkommer kontinuerligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som vertikalt integrerad aktör har Probi 
allt från forskning och utveckling till 
försäljning 
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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 
 


