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 Highlights   Q1   2022 

 Förvärv   av   Netlens 
 Strategiskt   viktigt   förvärv 

 126  miljoner 
 Finansiering 

 “Community   Approved” 
 Kvalitetsmärkning   av   produkter 

 1,6  miljoner 
 Kunder   (R12)   +2% 

 Denna     rapport     avser     Footway     Group     AB  ,  där  all  verksamhet  bedrivs 
 genom  butikerna  sportamore.com,  thesolestory.com,  heppo.com, 
 caliroots.com,  belapadel.com,  racketnow.com,  brandosa.com, 
 runforest.com  och  footway.com.  Footway  Group  är  en  plattform  där 
 samtliga  butiker  delar  på  en  gemensam  infrastruktur.  Syftet  är  att  nyttja 
 stordriftsfördelar  i  lager,  kundsupport,  logistik  mm  för  att  låta  små  och 
 medelstora  butiker  konkurrera  på  en  internationell  marknad  med  stora 
 aktörer.   Plattformen   är   idag   etablerad   på   24   marknader. 

 Finansiering 
 Under  året  kommer  Footway  Group  fortsätta  att  anpassa  och 
 automatisera  lagret  i  Eskilstuna,  genomföra  strategiska  förvärv  och 
 inkludera  nya  diversifierade  butiker  på  plattformen.  Efter  periodens 
 utgång  genomfördes  därför  en  företrädesemission  som  tillförde  bolaget 
 126   msek   efter   emissionskostnader. 

 Hållbarhet 
 Märkning  av  produkter  med  “Community  Approved”  har  genomförts. 
 Märkningen  visar  konsumenter  vilka  produkter  som  har  lägst  returgrad  i 
 sina  respektive  kategorier.  Låg  returgrad  är  en  indikator  på  bra 
 produktkvalitet.  För  att  uppmärksamma  de  bästa  produkterna  och  deras 
 varumärken  görs  samarbetet  med  Milkywire,  en  digital  plattform  som 
 består  av  ett  nätverk  av  ideella  organisationer  som  fokuserar  på  initiativ  i 
 linje  med  FN:s  globala  mål.  Genom  samarbetet  kombineras  vår 
 konsument-  och  produktdata  och  ambition  att  göra  ett  positivt  avtryck 
 på   miljön   med   Milkywires   nätverk. 

 Förvärv 
 Footway  Group  AB  har  under  första  kvartalet  avtalat  om  förvärv  av 
 tillgångarna  i  Netlens.com,  en  nischad  e-handlare  för  kontaktlinser  och 
 apoteksprodukter. 

 Efter  kvartalets  utgång  har  även  avtal  om  förvärv  av  tillgångarna  i  Grand 
 Shoes  ingåtts.  Grand  Shoes  är  en  specialiserad  e-handlare  med  fokus  på 
 skor  och  kläder  i  större  storlekar.  Båda  förvärven  är  strategiskt  viktiga 
 för  att  bygga  fler  butiker  på  plattformen,  men  väntas  inte  ha  någon 
 materiell   påverkan   på   bolagets   resultat   eller   finansiella   ställning. 

 Utvalda   nyckeltal   (msek)  Q1   22  Q1   21  2021 

 Nettoomsättningstillväxt  -31%  106%  38% 
 Nettoomsättning  234  341  1   497 
 Sverige  113  171  716 
 Norden,   exklusive   Sverige  71  102  503 
 Övriga   marknader  50  68  278 
 Antal   besökare,   (tusental)  19   072  29   824  99   194 
 Antal   ordrar,   (tusental)  407  597  2   568 
 Antal   aktiva   kunder   R12,   (tusental)  1   618  1   592  1   717 
 Antal   nya   kunder,   (tusental)  159  268  1   037 
 Bruttovinst  78  133  582 
 EBITA  -71  -13  6 
 Soliditet  43%  44%  48% 

 Nettoomsättning   per   kvartal 

 Nettoomsättning   per   land 
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 VD-kommentar 

 Strategiska  framsteg  Under  årets  första  kvartal  har  vi  tagit  ytterligare 
 steg  i  vår  strategiska  agenda.  Fler  produktkategorier  genom  förvärv  av 
 Netlens.com,  en  e-handelsbutik  med  försäljning  inom  kontaktlinser  och 
 apoteksprodukter.  Ett  viktigt  steg  i  vår  hållbarhetsvision  handlar  om  att 
 få  tillverkning  av  konsumentprodukter  att  blir  mer  datadriven  och  hållbar. 
 Vi  har  nu  lanserat  “Community  Approved”  där  vi  berättar  för 
 konsumenten  om  vilka  produkter  som  har  bäst  kvalitet  baserat  på  lägst 
 returgrad   och   få   reklamationer. 

 Försäljningsutveckling  Som  en  konsekvens  av  störningar  i 
 leverantörsledet  och  minskad  efterfrågan  landade  försäljningen  under 
 det  första  kvartalet  på  234  msek,  det  vill  säga  i  linje  med  den 
 marknadsuppdatering  vi  kommunicerade  i  mars.  Vi  har  arbetat  aktivt 
 med  att  säkerställa  leveranser  av  de  produkter  som  säljer  allra  mest  och 
 vi  kunde  notera  en  något  bättre  täckning  när  säsongen  skiftade  från 
 höst/vinter  till  vår/sommar.  I  praktiken  innebär  det  att  januari  och 
 februari  var  två  svaga  månader  medan  mars  var  något  bättre.  Vi  noterar 
 dock  att  flertalet  av  leverantörerna  kämpar  med  både  logistik-  och 
 produktionsutmaningar,  vilket  riskerar  att  få  negativ  påverkan  under  hela 
 2022.  Vårt  övriga  datadrivna  sortiment  är  mindre  påverkat  än  de 
 snabbrörliga  storsäljande  produkterna.  Jämförbara  produkter,  dvs  de 
 produkter  som  erbjudits  till  försäljningen  under  kvartalet  och  även  under 
 motsvarande  period  föregående  år,  växte  med  2,3%.  Vilket  visar  en 
 stabilitet   i   vårt   grundsortiment. 

 Givet  de  störningar  som  varit  och  den  negativa  försäljningsutvecklingen 
 har  vi  genomfört  vissa  organisatoriska  omstruktureringar  och 
 omförhandlat  och  sagt  upp  avtal.  Dessa  åtgärder  påverkade  oss 
 kostnadsmässigt  negativt  under  kvartalet  med  12  msek,  varav  7  msek  är 
 relaterat   till   en   ökad   reservering   för   inkurans. 

 Under  perioden  har  leveransförseningar  i  genomsnitt  uppgått  till  30 
 dagar.  Denna  period  (30  dagar)  står  normalt  för  en  materiell  del  av 
 försäljningen.  Sena  leveranser  medför  även  att  produkter  lagerförs  i  fel 
 säsong  vilket  ökar  kapitalbindning  i  lager  och  ökar  även  reservering  för 
 inkurans. 

 Kapitalanskaffning  Under  april  genomfördes  en  företrädesemission 
 vilket  innebär  att  126  msek  tillförs  bolaget.  Pengarna  kommer  delvis  att 
 användas  till  fortsatt  automatisering  av  våra  lager  och  skapar 
 förutsättningar  för  strategiska  förvärv  inom  såväl  befintliga  som 
 potentiellt  nya  kategorier  till  vår  plattform.  Under  fortsättningen  av  2022 
 kommer  vi  därmed  fortsätta  med  vår  tillväxtplan  och  genom  vår 
 förvärvsstrategi  addera  fler  butiker  till  plattformen.  Att  vi  nu  gått  in  i  ett 
 förändrat  makroekonomiskt  läge  behöver  inte  vara  negativt  i  förhållande 
 till  vår  förvärvsstrategi.  Tvärtom  så  kan  det  skapa  förvärvsmöjligheter 
 för  Footway  som  stärker  oss  ytterligare.  Därtill  är  vårt  nya  lager  i 
 Eskilstuna  en  fantastisk  anläggning  som  ger  oss  möjlighet  att  ytterligare 
 expandera  vår  verksamhet.  Med  de  medel  vi  nu  tagit  in  kommer  vi  kunna 

 fortsätta  utveckla  det  för  att  på  sikt  nå  dess  fulla  potential.  De 
 satsningar  på  vårt  lager  som  nu  sker  innebär  vidare  att  vi  på  sikt 
 kommer  kunna  sänka  kostnaderna  för  det.  Resultatet  av  dessa 
 satsningar   kommer   synliggöras   inom   cirka   12   månader. 

 Hållbarhet  Vi  har  även  genomfört  produktmärkningen  ”Community 
 Approved”.  Märkningen  gör  att  konsumenter  tydligt  kan  se  vilka 
 produkter  som  har  lägst  returgrad  i  sina  respektive  kategorier.  Låg 
 returgrad  är  en  indikator  på  bra  produktkvalitet.  Variationen  är  stor, 
 exempelvis  varierar  returgraden  på  olika  skomodeller  mellan  5-50%. 
 Utöver  att  märkningen  kommer  kunna  hjälpa  våra  kunder  att  välja  rätt 
 storlek  så  är  vår  förhoppning  att  det  även  kommer  innebära  minskade 
 returer  från  våra  kunder.  Försäljningen  av  “Community  Approved”-märkta 
 produkter   har   sedan   lanseringen   ökat   med   5%   mer   än   övriga   produkter. 

 Avslutningsvis  vill  jag  rikta  ett  stort  tack  till  vårt  fantastiska  team,  våra 
 kunder  och  leverantörer  samt  aktieägare.  Det  är  extra  roligt  att  se  hur 
 butiksägarna  för  Sportamore,  Caliroots,  Racketnow,  Solestory  mfl,  har 
 förstärkt  sina  varumärken  och  lyft  sina  butiker  till  nästa  nivå.  Det  har 
 varit  och  är  extraordinära  tider  där  alla  har  teamat  upp.  Jag  ser  fram 
 emot   att   fortsätta   bygga   Footway   Group   tillsammans   med   er! 

 Daniel   Mühlbach 
 VD 
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 Finansiell   information 

 Resultat     och     nyckeltal  Nettoomsättning  för   första   kvartalet    (Q1)  
 uppgick    till   234,4  (341,1)    msek,    en    negativ  tillväxt  på    -31,3  (105,6)%. 
 Försäljningen  påverkades  av  en  minskad  efterfrågan  pga  en  sen  vår. 
 Försenade  inleveranser,  till  följd  av  produktionsproblem  och 
 logistikproblem  hos  våra  leverantörer,  har  även  haft  en  betydande 
 påverkan  på  kvartalets  försäljning.  Q1  har  i  snitt  de  fem  senaste  åren 
 stått  för  18%  av  årsomsättningen.  Bruttovinsten  för  Q1  uppgick  till 
 77,7 (132,8) msek,  motsvarande  33,2 (38,9)%  av  nettoomsättningen. 
 Marginalen  har  påverkats  negativt  av  en  utökad  reservering  för  inkurans 
 uppgående  till  7  msek.  Försenade  inleveranser  skapar  lägre 
 genomförsäljning  och  ökad  kapitalbindning  då  produkter  som  levereras 
 sent  i  säsong  måste  reas  ut  alternativt  bindas  i  lager  till  nästkommande 
 säsong.  Övriga  externa  kostnader  uppgick  för  Q1  till  127,3 (134,7) msek 
 motsvarande  54,3 (39,5)%  av  nettoomsättningen.  Kostnaderna  består 
 främst  av  media  och  frakt.  Under  kvartalet  har  projekt  genomförts  för  att 
 effektivisera  verksamheten,  vilket  medfört  att  perioden  belastats  med 
 jämförelsestörande  kostnader  om  3,4  msek.  Personalkostnader  för  Q1 
 uppgick  till  21,3 (10,9) msek,  fördelat  på  82  (99)  heltidstjänster,  varav  47 
 (54)  st  på  huvudkontoret  i  Kista  och  35  (45)  st  för  lagerverksamheten  i 
 Eskilstuna.  Under  Q1  har  en  omorganisation  genomförts  för  att  kunna 
 möta  bolagets  framtida  behov,  vilket  har  resulterat  i  jämförelsestörande 
 kostnader  om  1,8  msek.  Personalkostnaderna  väntas  under  de  närmaste 
 kvartalen  uppgå  till  ca  15  msek  per  kvartal,  drivet  av  genomförda 
 effektiviseringar  och  realiserade  synergier.  Rörelseresultat  (EBITA)  för 
 Q1  uppgick  till  -71,2  (-12,8)  msek.  Periodens  resultat  uppgick  till  -77,2 
 (-25,3)  msek  för  Q1.  Finansnettot  för  Q1  uppgick  till  -5,5 (-4,3)  msek. 
 Avskrivningar  på  immateriella  tillgångar  under  Q1  uppgick  till  13,2 (11,9) 
 msek,  varav  10,1  (10,0)  msek  relaterar  till  goodwill  kopplat  till  2020  års 
 förvärv.  Uppskjuten  skattekostnad  har  påverkat  kvartalets  resultat 
 positivt   med   12,8   (3,7)  msek. 

 Kassaflöde     och     likviditet  Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten 
 för  Q1  uppgick  til  l  -67,0 (-22,4) msek  varav  försämrat  resultat  utgör  -76,5 
 msek.  Under  kvartalet  har  bolaget  erhållit  ett  brygglån  från  Danske  Bank 
 om  50,0  msek  och  amortering  av  förvärvsrelaterade  lån  har  skett  med 
 18,8  msek.  Kassaflödet  för  Q1  uppgick  till  -37,3 (-0,8) msek.  Tillgänglig 
 likviditet  (inkl  checkräkningskredit)  var  på  balansdagen  6,2 (41,1) msek. 
 Efter  balansdagen  har  bolaget  genom  nyemission  tillförts  126  msek.  Se 
 händelser   efter   periodens   utgång. 

 Finansiell  ställning  På  balansdagen  uppgick  soliditeten  till  43,4  (48,2)%. 
 Goodwill  uppgick  på  balansdagen  till  347,1  (357,2) msek,  där 
 minskningen  förklaras  av  årets  planenliga  avskrivningar  om  10,1  msek. 
 Lagret  uppgick  på  balansdagen  till  740,0 (739,1) msek.  Under  Q1  har 
 skulder  till  kreditinstitut  (inkl  checkräkningskredit)  ökat  med  31,2 msek, 
 från   338,8 msek   till   370,0   msek. 

 Risker     och     osäkerhetsfaktorer  Bolaget  arbetar  aktivt  med  att  minimera 
 risker.  Identifierade  risker  bedöms  löpande  av  styrelsen.  Bolagets 
 väsentliga  risker  består  av  operativ  risk,  valutarisk,  ränterisk,  kreditrisk 
 och  likviditetsrisk.  Footway  Groups  verksamhet  påverkas  även  av 
 säsongsvariationer  och  väderlek.  Utöver  ovan  finns  risk  för  fortsatta 
 leveransförseningar  med  lägre  försäljning  som  följd.  Mer  information  om 
 risker   presenteras   i   Footway   Groups   årsredovisning   2021. 

 Väsentliga     händelser  Under  Q1  har  bolaget  ingått  avtal  om  förvärv  av 
 Netlens.com  genom  inkråmsförvärv.  Tillträde  sker  senast  1  september 
 2022.  Förvärvet  får  ingen  väsentlig  påverkan  på  skuldsättningsgraden. 
 Efter  anpassning  av  Footway  Groups  plattform  för  nya  produktkategorier 
 kommer  tillträde  och  integrering  ske.  Nyemission  Styrelsen  beslutade  i 
 februari  att,  genom  bemyndigande  från  Footway  Groups  årsstämma  den 
 14  juni  2021,  genomföra  en  företrädesemission  om  högst  150  msek.  Se 
 vidare   under   väsentliga   händelser   efter   periodens   utgång. 

 Väsentliga     händelser     efter     periodens     utgång  Förvärv  Den  6  april 
 meddelade  bolaget  att  avtal  om  att  förvärva  tillgångarna  i  Grand  Shoes 
 ingåtts.  Grand  Shoes  är  en  specialiserad  e-handlare  med  fokus  på  skor 
 och  kläder  i  större  storlekar.  Tillträde  sker  under  sommaren  2022  och 
 finansieras  inom  den  löpande  marknadsföringsbudgeten.  Finansiering 
 Den  25  april  2022  offentliggjordes  utfallet  av  företrädesemissionen. 
 Emissionen  tecknades  till  ca  85%  och  tillförde  bolaget  126  msek  efter 
 emissionskostnader.  Medlen  avses  att  användas  till  automatisering  av 
 lager,  skapa  utrymme  för  fortsatta  strategiska  förvärv  och  för  att  uppnå 
 en  balanserad  finansieringsstruktur.  Bolagets  brygglån,  om  50,0  msek 
 från  Danske  Bank  som  erhölls  under  Q1,  har  efter  periodens  utgång 
 återbetalats.  Bolagsstämma  Den  20  maj  2022  beslutade  årsstämman, 
 enligt  styrelsens  förslag,  att  lämna  utdelning  till  ägare  av  preferensaktier 
 med  2  kr  per  kvartal.  Årsstämman  utsåg  Christina  Tillman  till  ny 
 styrelseledamot.  Christina  har  idag  övriga  uppdrag  i  bl.a.  Volati  AB,  NF11 
 Holding  AB  (NordicFeel,  eleven,  Blush),  Corem  Property  Group  AB  och 
 Grimaldi  Industrier.  Genom  bemyndigande  från  årsstämman  2022  kan 
 styrelsen  besluta  om  emission  av  aktier,  teckningsoptioner  och 
 konvertibler  om  högst  20%  av  antalet  aktier  vid  tidpunkten  för 
 årsstämman. 

 Ägande  Totalt  antal  stamaktier  uppgick  per  balansdagen  till  88 805 226, 
 fördelade  på  12 721 765   A-aktier  och  76 083 461  B-aktier  (ISIN-kod: 
 SE0011563295).  Förändringen  under  året  beror  på  av  aktieägare  önskad 
 omvandling  från  A-  till  B-aktier.  Antal  preferensaktier  (ISIN-kod: 
 SE0007186176)  uppgick  till  550 340.  Genomsnittligt  antal  stamaktier  i 
 bolaget  före  utspädning  uppgick  till  88 805 226  (88 036 431). 
 Teckningsoptioner  Genom  att  emittera  teckningsoptioner  till  anställda 
 kan  medarbetares  ersättning  knytas  till  bolagets  framtida  resultat-  och 
 värdeutveckling.  På  balansdagen  fanns  4 000 000  utestående 
 teckningsoptioner  som  motsvarar  4 000 000  aktier.  Villkor  framgår  av 
 footway.com/investors  .  Efter  balansdagen  har  2 000 000  av 
 ovanstående   teckningsoptioner   förfallit. 

 Aktieägare  Röster   i   procent  Kapital   i   procent 
 efter   emission  12   maj-22  31   dec-21  12   maj-22  31   dec-21 
 Daniel   Mühlbach  24,93  26,21  8,07  9,01 
 Rutger   Arnhult   via   bolag  24,49  22,18  29,35  25,13 
 eEquity   AB  11,61  12,25  11,77  13,44 
 Northzone   VII   LP  10,38  10,96  8,71  9,95 
 Stiftelsen   Industrifonden  5,19  4,69  11,00  10,77 
 AltoCumulus  3,53  3,19  7,49  7,32 
 Louise   Liljedahl  2,71  2,85  0,83  0,93 
 Övriga  17,16  17,67  22,78  23,45 
 Summa  100,00  100,00  100,00  100,00 
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 Finansiella   tabeller   med   noter 

 Resultaträkning   i   sammandrag   (msek)  Not  Q1   22  Q1   21 
    

 2021      

 Nettoomsättning  234  341  1497 
 Handelsvaror  -157  -208  -915 
 Övriga   externa   kostnader  -127  -135  -515 
 Personalkostnader  -21  -11  -61 
 Avskrivn.   materiella   anläggningstillgångar  -0  -0  -0 
 Rörelseresultat   (EBITA)  2  -71  -13  6 
 Avskrivn.   immateriella   anläggningstillgångar  4  -13  -12  -50 
 Rörelseresultat   (EBIT)  -84  -25  -44 
 Finansiella   intäkter  0  2  1 
 Finansiella   kostnader  -6  -6  -23 
 Inkomstskatt  13  4  7 
 Periodens   resultat/Totalresultat  -77  -25  -59 
 Resultat   per   stamaktie   före   utspädning   (sek)  -0,88  -0,31  -0,72 
 Resultat   per   stamaktie   efter   utspädning   (sek)  -0,88  -0,31  -0,72 

 Balansräkning   i   sammandrag   (msek)  Not 
 31   mar 

 2022 
 31   mar 

 2021 
 31   dec 

 2021 

 Goodwill  347  388  357 
 Övriga   immateriella   anläggningstillgångar  40  25  43 
 Materiella   anläggningstillgångar  6  1  6 
 Finansiella   anläggningstillgångar  3  19  10  19 
 Uppskjuten   skattefordran  39  23  26 
 Summa   anläggningstillgångar  451  447  451 
 Varulager  740  890  739 
 Kortfristiga   fordringar  43  65  47 
 Likvida   medel  6  41  42 
 Summa   tillgångar  1240  1443  1279 
 Aktiekapital  9  9  9 
 Fond   för   utvecklingsutgifter  23  -  24 
 Överkursfond  798  777  798 
 Balanserat   res.   inkl   periodens   resultat  -291  -157  -215 
 Summa   eget   kapital  539  629  616 
 Långfristiga   skulder   till   kreditinstitut  3  -  75  19 
 Kortfristiga   skulder   till   kreditinstitut  3  370  350  320 
 Leverantörsskulder  230  299  218 
 Övriga   kortfristiga   skulder  62  68  73 
 Upplupna   kostnader   och   förutbetalda   intäkter  39  21  33 
 Summa   eget   kapital   och   skulder  1240  1443  1279 

 Förändring   i   eget   kapital   i   sammandrag   (msek) 
    31   mar 

 2022 
 31   mar 

 2021 
 31   dec 

 2021 

 Ingående     eget     kapital                   616      636      636     
 Nyemissioner /inbetald   optionspremie      -      18      44     
 Utdelning                   -      -      -4      
 Periodens     resultat                    -77       -25      -59     
 Utgående     eget     kapital           539      629      616 

 Kassaflöde   i   sammandrag   (msek)  Not 
       

 Q1   22     
       

 Q1   21      

 Resultat   efter   finansiella   poster  -90  -29 
 Poster   som   inte   ingår   i   kassaflödet  4  13  12 
 Ökning(-)/Minskning   (+)   av   varulager  -1  -76 
 Ökning(-)/Minskning   (+)   av   rörelsefordringar  3  9 
 Ökning(+)/Minskning   (-)   av   rörelseskulder  8  61 
 Kassaflöde   från   den   löpande   verksamheten  -67  -22 
 Förvärv   av   immateriella   tillgångar  -  - 
 Förvärv   av   materiella   anl.   tillgångar  -0  -1 
 Förändring   finansiella   anl.tillgångar  -  5 
 Förvärv   av   dotterbolag  -  - 
 Kassaflöde   från   investeringsverksamheten  -0  4 
 Nyemission/Inbetald   optionspremie  -0  18 
 Nyupptagna   lån  50  - 
 Amortering   lån  -19  - 
 Förändring   checkräkningskredit  -  - 
 Utdelning  -1  -1 
 Kassaflöde   från   finansieringsverksamheten  30  17 
 Periodens   kassaflöde  -37  -1 
 Likvida   medel   vid   periodens   början  42  39 
 Kursdifferens   i   likvida   medel  1  3 
 Likvida   medel   vid   periodens   slut  6  41 

 Noter 
 Not     1.     Redovisningsprinciper  Footway  Group  AB  följer  ÅRL  och  RFR2.  Samma 
 redovisningsprinciper  och  beräkningsgrunder  tillämpas  som  i  bolagets  senaste 
 årsredovisning.  Bokslutskommunikén  är  upprättad  enligt  ÅRL  och  IAS  34  med 
 beaktande  av  de  undantag  från  och  tillägg  till  IFRS  som  anges  i  RFR2.  Bolaget 
 tillgångsför   inte   leasingkontrakt   i   enlighet   med   IFRS   16. 
 Not     2.     EBITA  Rörelseresultat  före  av-  och  nedskrivningar  på  immateriella 
 tillgångar  inklusive  goodwill.  Bolaget  bedömer  att  EBITA  ger  en  bättre  jämförelse  i 
 förhållande  till  bolag  som  upprättar  koncernredovisning,  då  bolaget  gör  löpande 
 avskrivning   på   goodwill. 
 Not     3.     Ställda  säkerheter  består  av  spärrade  bankmedel  om  18,6 msek  avseende 
 hyresdeposition.   Pantförskrivna   företagsinteckningar   finns   om   totalt   498,5 msek. 
 Not     4.     Ej   kassaflödespåverkande   poster  består   främst  av   avskrivningar. 
 Not     5.     Alternativa  nyckeltal  presenterar  finansiella  mått  som  inte  definieras 
 enligt  Årsredovisningslagen  och  RFR2.  Nyckeltalens  definitioner  återfinns  i 
 årsredovisning  2021.  Inga  förändringar  av  nyckeltalens  definitioner  har  skett 
 under   perioden. 
 Not     6.     Närståendetransaktioner  Inga   transaktioner  under   perioden. 

 _______________ 

 Stockholm   den   31   maj   2022 
 Daniel   Mühlbach,   VD 
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