Pressmeddelande
Stockholm den 29 augusti 2019

Halvårsrapport 2019
JANUARI – JUNI 2019

Nettoomsättningen uppgick till 10 665 (10 154) KSEK.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2 009 (-1 384) KSEK

Bruttomarginalen uppgick till 49 (52) procent

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 Periodens kassaflöde uppgick till -3 590 (-2 324) KSEK
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 15 februari 2019 meddelades att Ellen gör en nedskrivning av dotterbolaget Ellen Asia Ltds
resterande låneskuld och det totala aktieinnehavet på 3,6 MSEK för räkenskapsåret 2018

Den 18 februari 2019 meddelades att Ellens produktportölj är godkänd för försäljning i Ryssland,
CIS-länderna via distributören Esquire Holding AG och en första order på 21 000 EURO erhölls till
ett marknadstest

Den 3 mars 2019 presenterar Ellen sin största digitala satsning; ett samarbete ihop med
entreprenören och influencern Isabella Löwengrip

Den 17 april 2019 meddelades att Charlotta Nilsson har utsetts till ny VD från 1 juli 2019 och att
nuvarande VD Jenny Fingal lämnar bolaget senast 31 augusti 2019

Den 9 maj 2019 på Ellens årsstämman röstades följande igenom: Överlåtelse av aktier i
dotterbolaget Ellen Asia Ltd. och ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier
samt minskning av aktiekapital till avsättning fritt eget kapital.

Den 14 juni 2019 meddelades att Ellen har överlåtit sina aktier i dotterbolaget Ellen Asia Ltd till
Foundation Asia Pacicific Ltd

Den 26 juni 2019 presenterade Ellen sitt största event i Sverige ihop med Isabella Löwengrip och
Barnmorskegruppen, Öresund

Den 28 juni 2019 meddelades att Ellen erhåller en påfyllnadsorder till marknadstestet om 21 000
EURO för Ryssland, CIS-länderna vis distributören Esquire Holding AG
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT



Den 1 juli 2019 tillträdde Charlotta Nilsson som Ellens nya VD
Den 30 juli 2019 meddelades att gränserna för antalet aktier samt minskning av aktiekapitalet till
avsättning fritt eget kapital godkändes av bolagsverket 24 juli 2019

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning.
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 29 augusti 2019 kl 08.00 CEST.
För ytterligare information:
Telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se
Charlotta Nilsson, VD
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 kokosolja 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 (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

