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Ellen AB levererar en stark försäljningstillväxt om +36 procent för första 
kvartalet 2020 
 
Ellens nettoomsättning uppgick till 5 981 (4 397) KSEK första kvartalet vilket innebär en 
tillväxt om +36 procent jämfört med samma period 2019. Ellen redovisar en bruttomarginal på 
49 procent vilket är 2 procent bättre än den som levererades för helåret 2019. EBITA landar 
på -946 (-971) KSEK vilket är ett marginellt förbättrat resultat jämfört med samma period 2019. 

 
Det som driver Ellens positiva försäljningsutveckling under kvartal ett är ett starkt orderläge och stora 
leveranser till framförallt Frankrike, Tjeckien samt Österrike. Även Tyskland visar på en fin löpande 
försäljningstillväxt för årets första månader. 
 
Nya affärer och ny distribution implementerades under andra halvåret 2019 på den svenska 
marknaden. Under andra kvartalet 2020 så kommer distributionen öka ytterligare på den svenska 
apoteksmarknaden då Ellen kommer implementeras i fler fysiska apotek från maj. 
 
En översyn, justering och förstärkning av marknadsplanen gjordes inför 2020. Ökade 
marknadsinvesteringar och lanseringen av ”Ellens Intimvårdsskola” ska öka kunskapen om 
intimhälsa och driva synlighet av Ellen och Ellens unika produktsortiment. 
 
” Andra halvåret 2019 ökade Ellen sin nettoomsättning med 26 procent. Det är fantastiskt kul att 
konstatera att den fina trenden håller i sig nu när vi summerar första kvartalet för 2020. Det här är 
ytterligare ett bevis på att vår uppdaterade strategi och det målinriktade arbete som bedrivits ger 
resultat. 
 
Vi har mycket spännande som ligger i pipeline och ett starkt marknadsprogram som kommer hjälpa 
till att driva synlighet och försäljning framåt. Jag ser med tillförsikt fram emot att utveckla och stärka 
Ellens affär under 2020 och kommande år. För närvarande ser vi inte några större effekter på 
verksamheten från Corona-pandemin och spridningen av Covid-19. Detta är något som vi givetvis 
noggrant följer upp varje vecka med våra producenter och partners. Orderstocken för andra kvartalet 
ser lovande ut och vi har en spännande resa framför oss. Teamet arbetar målinriktat för att leverera 
fortsatt tillväxt framåt”, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB. 
 
 
 
För ytterligare information: 
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se 
 
  
Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 7 april  kl. 12.00 CEST. 

 
Om Ellen 

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors 
intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller 
Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème 
som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och 
smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns 
också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax 
gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna 
säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: 
ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post 
certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se   
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