Pressmeddelande

Orrefors 10 februari, 2022

Anima Group AB har ingått avtal om ett mindre förvärv av rättigheter till kosttillskott för djur
Anima Group (”Anima Group AB”) meddelar att Bolaget idag den 10 februari ingått avtal med bolaget Gastra
AB om att förvärva rättigheterna till tillverkning, vidareutveckling och försäljning av fodertillskott.
Rättigheterna omfattar fodertillskott till bland annat häst, hund och katt, som bidrar till djurens välmående och
prestation. Produkterna, som alla är kontrollerade och godkända av Jordbruksverket, har med framgång sålts
till bland annat privata häst- och hundägare och till ägare av tävlingshästar på hög nivå. Ägarna har i skriftliga
utlåtanden bekräftat produkternas positiva inverkan på hästarna.
Överlåtelsen omfattar alla rättigheter för vidareutveckling, tillverkning och försäljning av befintliga produkter
samt befintliga recept. Köpeskillingen uppgår till 330 000 SEK exkl. moms, varav 165 000 SEK erläggs i samband
med avtalstecknandet och resterande köpeskilling om 165 000 SEK erläggs vid tillträdesdagen den 10 mars.
Förvärvet av rättigheterna är ett led i att Bolaget, som tidigare kommunicerats, utvidgar sin verksamhet med
egen produktion och produktutveckling, bland annat för att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt säkra
varutillgången. De egenproducerade produkterna inom segmentet kosttillskott för djur förväntas ge
fördubblade marginaler jämfört med motsvarande produkter som köps in från leverantörer.
”De här produkterna blir ett värdefullt tillskott i vårt produktsortiment och de förväntas ge goda marginaler,
samtidigt som de ger oss en bra grund att bygga vidare på, i vår egen utveckling av det här produktsegmentet”,
säger Maria Karlsson VD för Anima Group AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post: maria.karlsson@animagroup.se
Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande 2022-02-10 kl.16:15 CET
Om Anima Group AB
Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar
verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.

