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Footway Group AB: Halvårsrapport januari - juni 2015 

1 januari – 30 juni 2015 

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 116 556 KSEK (116 306) 
- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 2 061 KSEK (-55 359), innebärande fyra kvartal i rad med postitivt 

rörelseresultat 
- Periodens resultat -4 816 KSEK (-74 243) 
- Resultat per aktie före utspädning -0,08 kr (-1,44) 
- Andelen köp från mobilen ökade med 89% 
 
”Tack vare den lyckade sammanslagningen av Footway och Brandos har vi ett positivt rörelseresultat och en 
fortsatt lönsamhet under första halvåret 2015, något som stärker oss inför framtiden. Under halvåret som gått 
har vi lanserat en ny plattform för mobilanvändare, ett steg som går hand i hand med ökat e-handlade via 
mobilen. Det är en trend som vi märker av bland annat genom att mobiltrafiken till våra butiker ökat med 43 
procent, samtidigt som köp via mobilen ökat med 89 procent jämfört med första halvåret 2014.” säger Daniel 
Mühlbach, Footways VD. 

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på: 

www.footway.se/finansiell_information 

För ytterligare information:  
Daniel Mühlbach, VD  
Email: daniel.muhlbach@footway.com  
Mobil: 070-999 93 43 
 
Louise Liljedahl, Presskontakt  
Email: louise.liljedahl@footway.com  
Mobil: 0736-40 93 50 
 
Om Footway  
Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska 
marknaden. Bolaget lanserades på de nordiska marknaderna våren 2011. Footway har idag cirka 35 anställda med 
kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2014 intäkter om 222 MSEK motsvarande en 
årstillväxt om 151%. EBITDAresultatet för helåret 2014 var -39 MSEK, primärt drivet av omstruktureringskostnader 
av engångskaraktär i samband med integrationen av det förvärvade bolaget Brandos, genomfört under första 
halvåret. För 2015 bedömer Bolaget att intäkterna kommer att överstiga 280 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat. 
 
Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Certified Adviser är Erik Penser 
Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.footway.se 
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