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ErbjudandE i sammandrag
Företrädesrätt till teckning
Innehav av en (1) aktie i Ellen AB på avstämningsdagen den 12 juni 2013 
berättigar till en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,27 SEK per aktie.

avstämningsdag
Avstämningsdag är den 12 juni 2013. Sista dag för handel i Ellen ABs 
aktie med rätt att deltaga i emissionen är den 7 juni 2013.

Teckningstid
Teckningstiden pågår under perioden 14 juni–28 juni 2013. Anmälan om 
teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under denna period 
med samtidig kontant betalning.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på NASDAQ OMX First North under perio-
den 14 juni–25 juni 2013.För att förhindra förlust av värdet på tecknings-
rätterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den  
28 juni 2013 eller säljas senast den 25 juni 2013.

Handel med bTa
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på NASDAQ OMX First 
North under perioden från den 14 juni 2013 tills dess att emissionen har 
registrerats av Bolagsverket.

information om aktien
Handelsplats:  NASDAQ OMX First North
ISIN-kod:  SE0001233289
Kortnamn:  ELN
Valuta aktien är denominerad i:  Svenska kronor (SEK)

Viktiga datum
Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen: 7 juni 2013
Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen:  12 juni 2013
Teckningstid:  14 juni–28 juni 2013
Handel med teckningsrätter:  14 juni–25 juni 2013
Handel med betalda tecknade aktier (BTA): fr o m 14 juni 2013

Kalendarium
Delårsrapport jan–jun 2013  20 aug 2013
Delårsrapport jan–sep 2013  20 nov 2013
Bokslutskommuniké 2013  20 feb 2014



baKgrund ocH ErbjudandE

Styrelsen i Ellen beslutade den 4 juni 2013 att genomföra en nyemission 
(”Emissionen”) av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissions-
beslutet innebär att den som på avstämningsdagen den 12 juni 2013 
är registrerad aktieägare i Ellen erhåller en (1) teckningsrätt för envar 
befintlig aktie. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) 
ny aktie i Bolaget till teckningskursen 1,27 SEK per aktie. Nyemissionen 
medför att aktiekapitalet ökar med högst 375 572,80 SEK från 5 633 
592,30 SEK till högst 6 009 165,10 SEK genom emission av högst 3 755 
728 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Bolagets aktie handlas 
på NASDAQ OMX First North. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsrätter kommer Bolaget att tillföras 
högst cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader,  vilka totalt beräknas 
uppgå till cirka 0,35 MSEK. Vid full teckning ökar antalet aktier i Bolaget 
med 3 755 728 aktier till sammanlagt 60 091 651 aktier. Utspädningsef-
fekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen 
uppgår till 6,3 procent. Teckningstiden löper under perioden  
14 juni–28 juni 2013.

I företrädesemissionen har från Bolagets större aktieägare erhållits tecknings-
förbindelser, avsiktsförklaringar samt garantiutfästelser att teckna aktier i 
företrädesemissionen motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. 

Nyemissionen sker i syfte att ytterligare stärka Ellens nyligen inledda offen-
siva satsning för att etablera nya avtal för försäljning av sina probiotiska 
produkter i Asien med fokus på Kina. Intresset för Ellens nya produkter 
är stort även från flera asiatiska marknader och Bolagets strategi är att 
etablera avtal med en eller flera distributörer i varje land beroende på 
dessas distributions- och marknadsföringsförmåga. Kapitaltillskottet kom-
mer att bidra till att stärka vår organisation i Kina för att säkerställa en god 
support och uppföljning av kommande avtal.
 

Vd-ord – monica WallTEr

Ellen har nu tecknat avtal för i stort sett alla marknader i Europa. Med 
ingånget avtal för Storbritannien och Irland saknas bara några mindre 
länder samt Grekland. Intäkterna utvecklats mycket starkt på Ellens största 
marknader. Försäljningen till Tyskland och Frankrike har ökat med ungefär 
femtio procent jämfört med föregående år och orderingången ser bra ut 
även för andra kvartalet.

Ellen erbjuder numera våra distributörer ett bredare produktsortiment för 
kvinnors välbefinnande. Självklart ökar också attraktionen för samarbete 
med Ellen AB från nya partners som vill teckna avtal på nya marknader. 
Marknaderna utanför Europa är intressanta för Ellen, dels för att vaginal 
obalans är ännu mer vanligt förekommande där och intresset och tradi-
tionen är dessutom stort för probiotiska alternativ. Den nya tampongen 
med applikator möjliggör att vi nu kan lansera ellen® i flera nya och stora 
marknader där kvinnorna kräver applikatortamponger, t ex. i Japan och 
Sydamerika, där potentialen är stor.

Det globala licensavtalet som tecknades under fjolåret med Siffra Pharma-
ceuticals är ett viktigt steg i Ellens utveckling och för att etablera Ellen på 
världsmarknaden inom kategorin kvinnohälsa. Paradigmskiftet innebär att 
Ellen inte längre är ett en-produktsföretag. Vi ser fram emot lansering av 
de licensierade produkterna under det närmaste året. Vi kan nu erbjuda 
partners en portfölj av fem probiotiska produkter men det innebär dess-
utom att vi nu kan vända oss till alla kvinnor, inte enbart till de kvinnor  
som menstruerar.

Ellen har nu fokus inställt på ökad försäljning av befintliga produkter, på 
lanseringar av ny egenutvecklad probiotisk produkt samt att inkludera de 
licensierade produkterna för uro-vaginal hälsa från Siffra Pharmaceuticals  
i våra distributörers säljportföljer. 

Vi har intensifierat arbetet i Asien och Kina för att identifiera partners 
och distributionskanaler för Ellens samtliga fem produkter, ett arbete som 
förväntas ge försäljning det närmaste året.

Under första kvartalet 2013 var kassaflödet positivt för den löpande 
verksamheten. Vår målsättning är att befästa en stabil bruttomarginal och 
stärka bolagets rörelseresultat ytterligare. Vi ser att ytterligare skalfördelar 
kommer att finnas med ökande volymer vilket innebär att bolagets kostna-
der inte kommer att öka i samma takt som försäljningsintäkterna, vilket vi 
redan visat i flera kvartalsbokslut. Bolaget har högt ställda förväntningar 
på tillväxt och att så snart som möjligt kunna visa ett positivt rörelseresultat.

Ellens strategi är att vara det självklara valet för kvinnor som är måna om 
sitt välbefinnande. Med den nya och breda produktportföljen kan vi tillmö-
tesgå dessa kvinnor och vi ser med spänd förväntan fram emot lansering 
av Ellens nya produkter på flera större marknader där självklart Kina och 
Asien är högt prioriterade marknader.

Monica Wallter
Verkställande direktör, Ellen AB

 

VErKsamHET

Ellen bildades 2000 och är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar och 
via distributörer erbjuder patenterade produkter med probiotika för att 
förbättra kvinnors underlivshälsa. År 2003 lanserade Ellen, som första 
företag i världen, tamponger med mjölksyrabakterier som återställer den 
bakteriella balansen i underlivsfloran. Tampongen (ellen®) har sedan dess 
lanserats i ett flertal europeiska länder och omsätter idag cirka 100 MSEK 
i apotektsledet. Ellen står inför en fortsatt internationell expansion med nya 
marknader och fortsatt lansering av nya produkter, både egenutvecklade 
och in-licensierade. Ellen har på kort tid utvecklats från ett enprodukts-
bolag till ett flerproduktsbolag med en produktportfölj bestående av fem 
probiotiska produkter. 

ProduKTEr 

Sedan starten har Ellen i hög grad fokuserat på forskning och produktut-
veckling. Genom en rad genomförda studier har Bolaget visat på positiva 
hälsoeffekter för Bolagets probiotiska bakterier. Bakteriell obalans i under-
livet är en vanlig åkomma. Var fjärde kvinna har pågående besvär och  
många har återkommande problem. Ellens probiotiska produktportfölj 



innehåller patenterade och väldokumenterade mjölksyrabakterier som hjäl-
per till att bibehålla kroppens naturliga bakterieflora och därmed stärker 
kroppens eget naturliga skydd. Det ökade antalet produkter innebär att 
Ellen nu kan erbjuda sina distributörer produkter som passar alla kvinnor, 
även de som inte menstruerar.

ellen® Tampong med & utan applikator
Tampongen är en  egenutvecklad produkt med tillsats av en blandning av 
Ellens patenterade mjölksyrebakterier. Användningen av probiotika särskil-
jer produkten från vanliga tamponger och produkten är speciellt utvecklad 
för att bibehålla den naturliga underlivsfloran samt att hjälpa kroppen att 
behålla den rätta pH-balansen i underlivet. En viktig del i Ellens marknads-
kommunikation är att det är själva probiotikan som utgör produkten – tam-
pongen följer med på köpet som ett enkelt och effektivt doseringsverktyg. 
Tampongen finns i två utföranden, med eller utan applikator.

ellen® Caps & UroBooster
Genom avtalet med Siffra Pharmaceuticals kan Ellen erbjuda två paten-
terade produkter som tas oralt; dels en probiotisk produkt för att främja 
kvinnors hälsa, dels en probiotisk produkt för att bibehålla friska urinvägar. 
Produkterna, speciellt framtagna och anpassade för kvinnor, är baserade 
på en gedigen klinisk dokumentation. 

ellen® Probiotisk Intimcreme
Den nya intimcremen är en speciellt utvecklad produkt för kvinnlig 
intimvård som är enkel att använda och som når en bred målgrupp. 
Intimcremen skyddar underlivet mot oönskade bakterier och har en 
smörjande effekt. Dagens kvinnor duschar ofta och tvättar bort de natur-
liga och skyddande laktobacillerna. Konsekvensen blir att den känsliga 
huden i underlivet blir torr och skör, något som kvinnor märker av mer och 
mer med stigande ålder. Avtal för den nya produkten har hittills tecknats 
med distributörer i Tjeckien, Ungern, Storbritannien, Irland och Island.

TEKnologi & PaTEnT

Bakteriell obalans orsakas av en försvagad mjölksyrabakterieflora.  
Genom att tillföra väldokumenterade mjölksyrabakterier undviks bakteriell   
obalans, en åkomma som majoriteten av alla kvinnor drabbas av någon,  

eller flera, gånger i livet. Ellens egenutvecklade produkter innehåller  
Lacto Naturel (LN®) som består av humana mjölksyrabakterier, vilka 
utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora och verkar både 
förebyggande och återställande. Ett normalt pH-värde är ett tecken på att 
underlivets bakterieflora är i balans. Ellen har en bred patentportfölj och 
bra kliniska resultat för sin probiotika.  ellen® är en patenterad svenskut-
vecklad teknologi och avser substansen LN®, på vilken tampongen och de 
nya egenutvecklade produkterna är baserade. Den probiotiska stam som 
produkterna FemCaps och UroBooster är baserad på är patentskyddad.

marKnad & disTribuTion

Intresset för probiotika ökar starkt i världen. Nyttan och funktionen med 
probiotiska produkter, det vill säga att tillföra de lactobaciller vi inte längre 
på ett naturligt sätt får i oss via födan eller tvättar bort vid vår personliga 
hygien, blir alltmer accepterad och det finns i dag många framgångsrika 
probiotiska produkter. Marknaden för probiotiska kosttillskott växer med 
cirka 10 procent per år och probiotiska livsmedel har liknade tillväxttal.

Ellen AB fortsätter att knyta till sig distributörer och har för närvarande 
avtal för 42 marknader i och utanför Europa. Under andra kvartalet  2013 
har Ellen tecknat ytterligare avtal som täcker marknaderna Storbritannien 
och Irland och når därmed i princip samtliga europeiska kvinnor som utgör 
en köpstark målgrupp vilka skapar goda förutsättningar för förtsatt ökade 
försäljningsintäkter. Även i Turkiet har två avtal nyligen ingåtts. Assos 
Pharmaceuticals tecknade avtal i december 2012 för Ellens probiotiska 
tamponger och på nyåret 2013 har UNPC tecknat avtal för Ellens probio-
tiska kosttillskott Caps & UroBooster.

Utanför Europa har Ellen ingått avtal i Ryssland, Ukraina, Iran, Egypten 
och för ytterligare ett flertal marknader i Mellanöstern. 
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För detaljerad resultatutveckling, finansiell ställning samt övrig finansiell 
information, vänligen se ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” 
under avsnittet ”Övrigt”.



oFFEnsiV saTsning i asiEn, 

mEd FoKus På Kina

En marknadsanalys med syfte att estimera marknadspotentialen för Ellens 
produkter på den kinesiska marknaden indikerade att behovet av komplet-
terande probiotiska produkter är stort samt att de ca 30 miljoner kvinnor 
som årligen får läkemedelsbehandling för vissa vaginala infektioner kan 
bli hjälpta av ett bredare utbud av probiotiska produkter.

Kina har sedan tre år satsat stort på utbildning inom vaginal hälsa och 
under 2012 avslutades ett utbildningsprogram med ungefär 150 000 gy-
nekologer. Utbildningen har för Ellen skapat en mycket potent  marknads-
föringskanal på den kinesiska marknaden då utbildning av gynekologer 
utgör en viktig komponent för att säkerställa att probiotiska produkter 
kommer in i behandlingsarsenalen och kan rekommenderas till kvinnor 
med obalans i underlivet. Återkopplingen Ellen har fått i samband med 
utbildningen är odelat positiv, samt i mycket stor utsträckning har Professor 
Liao, som är ledamot i Ellens Vetenskapliga råd och oomtvistad auktoritet 
inom gynekologi, bidragit till att Ellen är igenkänd av expertisen i stora 
delar av Kina. Utöver den kinesiska marknaden har Ellen inlett diskussioner 
med distributörer i Thailand, Taiwan och Hong Kong och förfrågningar 
från Syd Korea och andra marknader i Asien hanteras fortlöpande. Ellens 
verksamhet i Asien hanteras till en större del av dotterbolaget Ellen Asia 
Ltd. som samägs av Ellen AB (70 %) och Foundation Asia Pacific (30 %).

Med goda marknadsförutsättningar samt en betydligt bredare produktport-
följ  går härmed Ellen in i ett nytt skede genom att offensivt söka partners 
för marknadsföring, försäljning och distribution av Ellens samtliga probio-
tiska produkter på den asiatiska marknaden, med Kina som fokusmarknad. 
Produktportföljens bredd skapar möjligheten för alla kvinnor att erbjudas 
Ellens probiotiska produkter och därmed ingå i distributörernas målgrupp 
och intäktsanalys, en förutsättning för nya avtal med starka distributörer 
som för Ellen skapar förutsättningar för god tillväxt och hög intjäningspo-
tential i lång tid framöver.
 

ÖVrigT

Definitioner
•	Med	”Ellen”	eller	”Bolaget”	avses	i	detta	informationsmemorandum	
 Ellen AB (publ), org. nr 556419-2663.
•	Med	”Euroclear	Sweden”	avses	Euroclear	Sweden	AB	(tidigare	VPC	AB),		
 org. nr 556112-8074.
•	Med	”NASDAQ	OMX”	avses	NASDAQ	OMX	Stockholm	AB,	
 org. nr 556383-9058.
•	Med	”	First	North”	avses	NASDAQ	OMXs	alternativa	nordiska	marknads-	
 plats ”NASDAQ OMX First North”

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget med 
anledning av förestående nyemission. Aktieinvest FK AB agerar emissionsin-
stitut med anledning av förestående nyemission.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Handlingar enligt nedan kommer under teckningsperioden att finnas till-
gängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.ellenab.se:

•	Bolagets	årsredovisningar	avseende	räkenskapsåren	2012,	2011		 	
 och 2010. Årsredovisningarna har reviderats av Bolagets revisor. 
•	Bolagets	delårsrapport	från	den	20	maj	2013	avseende	första		 	
 kvartalet 2013. 

adrEssEr

Ellen AB
Svärdvägen 25 B, 1tr 
182 33 Danderyd Sweden
Tfn: +46 (0)8-412 10 00
info@ellenab.com

Revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Kungsgatan 6 
211 49 Malmö

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB
Växel: +46 (0) 8 440 56 40
Adress:
Birger Jarlsgatan 32A
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
114 29 Stockholm
info@stockholmcorp.se

Emissionsinstitut
Aktieinvest FK AB, Emittentservice,
Rådmansgatan 70 A
113 89 Stockholm

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
Box 7822
103 97 Stockholm 


