
Mikael Persbrandt:
Kroppen är mitt redskap och den måste
bara fungera!
Mikael Persbrandt är delägare i SCN. Han är
också ansiktet utåt för produkten, Immolina,
det kliniskt bevisade hälsotillskottet
gjort på extrakt från algen spirulina.

– Jag har ett rörligt jobb och skulle
inte kunna fungera om jag inte skötte om
fysiken någorlunda. Jag går till gymmet
när jag hinner, och springer lite i skogen.
Jag försöker hålla mig aktiv ett par dagar i
veckan. Kroppen är mitt redskap och den
måste bara fungera säger Mikael Persbrandt

Engangemanget i SCN är ett av få engagemang

som han ställer sig 100% bakom
– Tanken på hälsan eskalerar efter 40,
och jag är 46 i dag. Jag lever med småbarn
och dagisbaciller, och jag står på scen och
filmar, så det är högst relevanta frågor för
mig att engagera mig i. Det tillför mig
något, jag är väldigt nyfiken på det stora
sammanhanget och de stora frågorna kring
hälsa och miljö, säger Mikael Persbrandt

Lördagen den 22 september träffar du mig på
Nalen samtidigt som jag berättar mera om mina
funderingar kring balans och behovet av en
sundare livstil.

Scandinavian Clinical Nutrition, Mikael Persbrandt och Nordisk Kapital-
förvaltning har nöjet att bjuda in dig till ett exklusivt investerings-
seminarium på Nalen i Stockholm den 22 september klockan 18.00. 

Bakgrund:
Vi människor i västvärlden lever längre, vi reser mera och för ett mer aktivt liv än någonsin 
tidigare. Detta samtidigt som globala antibiotika resistenta influensor och virussjukdomar blir allt
vanligare och sprids snabbare. Behov och världsmarknad för kosttillskott som ger bevisad effekt
på ökat immunförsvar förväntas öka stort. Detta på en hälsokostmarknad som redan växer med
ca 100% årligen.

Scandinavian Clinical Nutrition
Scandinavian Clinical Nutrition. (SCN) är ett svenskt börsnoterat företag med fokus på forskning,
utveckling och export av unika nutraceuticals - kosttillskott med kliniskt bevisad och 
vetenskapligt dokumenterad effekt från bl.a, Karolinska Institutet i Stockholm.

Under kvällens seminarium 
Berättar vi mera om ett av de mest intressanta bolagen inom den snabbväxande hälsokostsektorn.
Genom bolagets breda försäljningsnätverk i Sverige och utomlands skapas nu stora möjligheter
till en snabb expansion. Detta innebär goda möjligheter till en lyckad investering på både kort och
lång sikt. Erbjudandet att investera i SCN gäller under en begränsad tid t o m 2010-09-30.

Mycket välkommen till Nalen den 22 september klockan 18.00

Seminarieinbjudan

Med mingel, dryck
och lätt förtäring!

Läs mera och anmäl dig på nästa sida.



Agenda Nalen 22 september
Scandinavian Clinical Nutrition 

Anmälan

Medverkande: Jens Miöen, VD SCN, Dr Dan Edwall, Forskningschef SCN

Namn på samtliga :

E-post till samtliga:

Telefon till samtliga :

Din anmälan ska innehålla namn, eventuellt företag och telefonnummer . Inbjudan gäller för upp till två personer. 
Kontakta oss om du behöver flera platser. E-posta din anmälan till: bokning@nordiskkapital.se Du kan även fylla i 
talongen nedan och skicka till: Nordisk Kapitalförvaltning Box 3091 103 61 Stockholm eller faxa till 08-20 98 60. Du når oss
även på telefon 08-510 63 700. Ange Seminarium den 22 september. Vi bekräftar ditt deltagande antingen via telefon, brev
eller E-post. Vi reserverar oss för fullbokning. 

18.00-18-10. Registrering och välkomstdrink

18.10 – 18.15. Moderator, Per-Henrik Stjernström, Sr Adviser och 
sakkunnig inom investeringar på Nordisk Kapitalförvaltning 

18.15-18.40. Jens Miöen VD på SCN berättar om bolaget, kontrakt, nyckeltal 
och hur framtiden ser ut inom branschen.

18.40-19.05. Dr Dan Edwall, forskningschef på SCN berättar om produkten Immolina och vad
som gör den världsunik på en ständigt expanderande marknad för hälsopreparat. 

19.10-19.30. Sammanfattning av Ulf Söderberg bl.a. grundare av  SCN och Bringwell, 
Professor Martin Schalling, Karolinska Institutet och skådespelaren Mikael Persbrandt.

19.30-19-45. Frågestund och paneldebatt och möjlighet att ställa frågor. 

19.45-20.15 ca. Mingelmat, dryck och möjlighet för åhörarna att träffa de inblandade

Kontakta mig om SCN Jag vill ha NKF:s nyhetsbrev och fler seminarieinbjudningar

Mikael Persbrandt, Martin Schalling, Karolinska Institutet Stockholm och Ulf Söderberg, grundare

Att hitta till Nalen via Hötorgets T-bana: Uppgång Olof Palmes gata -  höger på Olof Palmes gata - gå trappan upp till
Malmskillnadsgatan. Fortsätt rakt fram längs David Bagares gata sedan första höger ut på Regeringsgatan, Nalen ligger
på vänster sida. Östermalmstorgs T-bana: Uppgång mot Birger Jarlsgatan - höger och följ Birger Jarlsgatan förbi Sture-
plan till Engelbrektsplan. Gå vänster upp på David Bagares gata, upp för trapporna till Regeringsgatan. Gå vänster runt
hörnet och du är framme vid Nalen. 

Plats: Nalen Regeringsgatan 74, Stockholm


