Snusbolagets VD inbjuden till dragning hos Carnegie
En av Sveriges ledande investment banker, Carnegie, bjöd i mitten på mars in Snusbolagets VD Gavin
O'Dowd till en lunchpresentation för att prata om företagets- och branschens framtidsutsikter.
Verkställande direktören var mycket optimistisk om potentialen för All White produkterna i de flesta
europeiska länder (särskilt de norr om alperna / floden Donau) och sa att Europa kunde ha en liknande
stark potential som den amerikanska marknaden under de närmaste fem åren men erkände också att
lagstiftningen för kategorin var mycket osäker.

Internationell utrullning
Snusbolagets senaste lansering var i Storbritannien, i slutet av februari -19 och företaget planerar
fortsatt stark utbyggnad i hela Europa. VD’n sade att de främst riktar sig mot länder norr om alperna /
floden Donau, eftersom dessa ansågs ha en mer vänlig inställning till oral tobak. Förutom Sverige och
Norge säljs nikotinpåsar för närvarande i Tjeckien, Danmark, Schweiz, Storbritannien och Österrike.
Snusbolaget säljer för närvarande i fyra av dessa länder men kommer att expandera till flera nya
marknader under de kommande åren. Snusbolagets VD Gavin O’ Dowd var mycket entusiastisk om
potentialen för all white-segmentet och sade att han trodde att möjligheterna i Europa skulle kunna
likna den amerikanska marknaden inom fem år, men erkände också att marknaden sannolikt skulle bli
mer konkurrenskraftig på grund av större antal leverantörer.

Osäker förordning
Det finns för närvarande en viss osäkerhet om hur nikotinpåsar ska regleras. De påverkas inte av EU: s
förbud mot snus, vilket tyder på att de kan säljas i alla EU-länder, men eftersom de idag regleras som
generiska/konsument produkter kan reglerna plötsligt förändras, särskilt om tillverkare eller
återförsäljare skulle missbruka avsaknaden av regler för att marknadsföra sina produkter för
aggressivt. Detta tyder på att leverantörer och återförsäljare måste vara något försiktiga i sina
utrullningsplaner och samarbeta med tillsynsmyndigheter för att förklara fördelarna med att byta från
röktobaksprodukter till nikotinpåsar. Marknadstandarden visar att Danmark, Storbritannien, Schweiz,
Österrike och de flesta östeuropeiska länder sannolikt är mer vänligt inställda mot alternativa
skademinskningar.
Snusbolagets vänner
Snusbolagets VD Gavin sa att den svenska snusmarknaden växer med cirka 60 000 nyanvändare per år,
då det är 100 000 nya tilkomna men 40 000 lämnar sitt brukande. Snusbolagets svenska kunder sägs
vara ungefär 6 år yngre (medelålder på 32) jämfört med den totala marknaden (38 år) och betydligt
mer kvinnliga konsumenter (cirka 42% av alla nya användare). Med tanke på att onlineanvändare är
vanliga tidiga brukare tror vi att det kan vara en bra indikation på framtida konsumentmönster, dvs att
antalet (särskilt kvinnliga) användare fortsätter att öka och snusfria nikotinpåsar kommer sannolikt att
ta betydande marknadsandelar. I Norge närmar sig all-white-segmentet 20% av marknaden.

