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HighlightsQ22021 

4,9ik undbetyg
123000omdömen



1,7miljoner
Kunder(R12)+35%





Nyat illväxtmål



+30%till+40%



23miljoner
Besökare+23%













Höjttillväxt-ochhållbarhetsmål-Den2junibeslutadeFootwayGroups
styrelse om nya målsättningar avseende tillväxt, lönsamhet och
hållbarhet i syfte att reflektera potentialen i bolagets multistore-
plattform. Målet är att kunna nå en genomsnittlig årlig
omsättningstillväxtom30-40%inklusivenyabutikerpåplattformen,med
stabilpositivEBITAsomåterinvesterasitillväxt.Vidareharviävensatt
ett årligt mål att öka andelen leverantörer som använder data från
plattformens omu nderlagf örh ållbarp roduktion. 


Dennarapporta vserF ootwayGroupA
 B,vilketärdenjuridiskaenhetdär
butikernasportamore.com,thesolestory.com,heppo.com,caliroots.com,
belapadel.com,b randosa.com,r unforest.com,f ootway.comingår. 


Utvaldanyckeltal(msek)
Nettoomsättning
Sverige



Q221 Q220* H121 H120*  2020*



Norden,exklusiveSverige
Övrigamarknader






Nettoomsättningstillväxt



Antalbesökare,(tusental)
Antalordrar,(tusental)



EBITA





Soliditet

729

460 1089

117

342

188

481

139

98

241

157

354

77

80

146

115

253

10% 

58%

1%

10%

23012 18739  52836 29726 77961

AntalaktivakunderR12,(tusental)
Bruttovinst

294

171

32%



Antalnyakunder,(tusental)

388





738

576 1335

875 1946

1660 1226  1660 1226  1404
294

279

562

409

912

153

117

286

171

433

3

2 

-10

-4

46%

57% 

46%

57% 

11
46%

(*)VerksamhetenförSportamoreingårgenominkråmsförvärvfr.o.m.2020-11-01 







Nettoomsättningperkvartal-V
 erksamhetenf örS
 portamore 
ingårg enominkråmsförvärvf r.o.m.2 020-11-01 



Ny butik - Som ett nästa steg i Footway Groups satsning på
multistore-plattformlanseradesden3majpadelbutikenBelapadel.com.
Lanseringen skedde i nära samarbete med padellegendaren Fernando
”Bela”B
 elasteguíno chs portvarumärketW
 ilson. 

Nytt skyltfönster för Caliroots - I linje med Footway Groups
plattformsstrategi lanserades den 25 maj ett unikt skyltfönster för
Caliroots med varumärkesbyggande innehåll som förmedlar butikens
känsla och egnauttryck.Enstorinsatsharävengjortsunderkvartalet
meda ttf ärdigställaö vrigab utikersintegrationerp åp lattformen. 


Ickenordiskamarknaderutgör20%avomsättningenQ2
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VD-kommentar 
















Fortsattstrategiskutvecklingunderutmanandekvartal 
Medförstahalvåretibackspegelnkanvisummeraenintensivperioddär
vi fått möjlighet att trycktesta vår multistore-plattform genom en hel
cykel med nya säsongsinköp. Det finns mycket som fungerat som
förväntat,m
 env ih aro cksåidentifieratf örbättringspotentialf ramåt. 

Trots att vi är en digital organisation finns det utmaningar med
kombinationen av distansarbete och att lanseraennyplattform,vilket
drabbar det kontinuerliga optimeringsarbetet. Detta blir speciellt
påtagligt i den rådande volatila miljön där efterfrågan på exempelvis
skokategorieravseddaförfestochkontorsarbeteharminskatmedupp
till 70%, samtidigt som vissa outdoor-kategorier har ökat medupptill
300%. Vår försäljning har tydligt påverkats av denna
marknadsutveckling,v ilketis int urp åverkarlagerbindningenn egativt. 

ItaktmedattEuropavaccinerarenalltstörredelavsinbefolkningoch
livetbörjaråtergåtilldetnormalaservipositivtpåsenaredelenavåret.
Under de kommande 18 månaderna räknar vi med att kunna minska
lagerbindningen med 150 msek. Sammantagethardetandrakvartalet
gettossviktigainsikterdärvikommitigångoperativtmedplattformen,
men vi har betydligt mer att ge i det långa perspektivet ochsermed
tillförsiktpåhöstenochförutsättningarnaförtillväxtsomkommernärvi
harp andeminsv ärstae ffekterb akomo ss. 

Strategiska initiativ Under det andra kvartalet har vi lanserat
plattformens åttonde butik, Belapadel.com,påsamtliga24marknader.
Med ett tydligt fokus på padel erbjuds ett nischat utbudavprodukter
framtagnaavpadellegendarenFernando”Bela”Belasteguínisamarbete
med Wilson. Dock har padelsportens extrema tillväxt skapat
produktbrist,vilketidetkortaperspektivetbegränsatbutikensmöjlighet
att marknadsföras fullt ut. Oavsett denna kortsiktiga utmaning har vi
tagit ett kliv motmåletattintegrera5-10butikerpåplattformenunder
2021.VidareharvitagitnästastegiutvecklingenavCalirootsgenomatt
lansera en uppdaterad designprofil med varumärkesbyggande innehåll
på alla 24 marknader. Sportamoreärnästpåtur,därarbetetmedden
nya designen är igång med full fart. Dessa projekt gårilinjemedvår
strategi där vi personifierar butikernas varumärke med deras innehåll
utan att kompromissa med plattformens gemensamma backend-
funktionalitet. 




Vadgällerdegemensammafunktionernaharviikvartaletutökatantalet
fraktalternativ,vilketärviktigtförbådekundnöjdhetenochvårintjäning.
Kundbetyget(GoogleKundrecensioner)harocksåökattill4,9baseratpå
122 946 recensioner. Utbyggnaden av det automatiserade lagret i
Eskilstuna fortsätter samtidigt enligt plan, och under hösten påbörjas
inredningsarbetet. Såväl fraktalternativen som lagerutbyggnaden är
aktiviteters omb idrart ills ynergier. 

RekryteringsfokusUtvecklingenavplattformenärtättsammankopplad
medvårorganisation.Itaktmedattplattformenväxerkommervisatsa
allt mer på rekrytering av de vassaste talangerna med fokus på att
byggaFootwayGroupförframtiden.Enviktigpusselbitärvårtnyinvigda
kontor bland molnen i Victoria Tower i Kista där vi skapat en kreativ
arbetsmiljö som passar våra dynamiska arbetssätt och förstärker
bolagetsg emensammak ultur. 

Nya målsättningar som reflekterar potentialen I juni beslutade
Footways styrelse om nya målsättningar på medellång sikt avseende
tillväxt, lönsamhet och hållbarhet i syfte att reflektera potentialen i
plattformen. Den starka e-handelstrenden, där upp till hälften av
marknadeninomsällanköpsvarorförväntasskeviae-handelår2030,ger
stödförvårtmålattkunnanåengenomsnittligårligomsättningstillväxt
om 30-40% inklusive nya butiker på plattformen, med stabil positiv
EBITA som återinvesteras i tillväxt. Genom plattformens data har vi
samtidigt förbättrat möjligheterna att hjälpa leverantörerna producera
hållbara produkter som möter kundernas efterfrågan. Det innefattar
även att identifiera produktersomkantasurproduktionomdeinteär
hållbarav ilketä rilinjem
 edd etn yah ållbarhetsmålet. 

DetärigrundochbottenvadFootwayGrouphandlarom–attgöraett
verkligt avtryck på framtidens produkter baserat på kundernas
värderingarinomk valitet,p riso chm
 iljö. 



DanielM
 ühlbach 
VD 
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Finansiellinformation 


Resultato chnyckeltal Nettoomsättning för andra kvartalet (Q2)
uppgick till 387,7 (294,4) msek, en tillväxt på 31,7%. Tillväxten drivs
främst av produktkategorier från de nya butikerna som lanseradespå
FootwayGroupsplattforminovember2020samtfortsattexpansionpå
marknaderutanförNorden.Tillväxtenharfortsattpåverkatsnegativtav
en stor variation i vilka produktersomefterfrågassamtavtillverkares
möjligheter att anpassa sin produktion och försörjningskedja. I
november 2020 skiftade Sportamore (sportamore.se, .no, .fi osv) och
Footway (footway.se, .no, .fi osv) till en samlad plattform där
sportamore.com och footway.com delar på ett gemensamt backend.
Idag finns 8 butiker på plattformen. Syftet är att utnyttja
stordriftsfördelarilager,kundsupport,logistikmmföratttillåtasmåoch
medelstora butiker att konkurrera på en internationell marknad med
stora konkurrenter. Förändringen är central för att nå långsiktig hög
tillväxt,menidetkortaperspektivetharstandardiseringendockpåverkat
försäljningen negativt där skosegmentet har drabbats mest.
Bruttovinsten för Q2 uppgick till 153,2 (116,7) msek motsvarande
39,5 (39,6)% av nettoomsättningen. Övriga externa kostnader för Q2
uppgick till 132,0 (108,0) msek motsvarande 34,0 (36,7)% av
nettoomsättningen. Utfallet påverkades positivt av avtalssynergier där
fraktlösningar som varit specifika för våra respektive lager nu är
implementerade i båda lagren. Leasing för automation och lager i
Eskilstuna stod för5,6(-)msek.PersonalkostnaderförQ2uppgicktill
18,1 (6,8) msek, fördelat på 96 (34) heltidstjänster, varav 52 (34) på
huvudkontoret i Kista och 44 (-) för lagerverksamheten i Eskilstuna.
Rörelseresultat(EBITA)förQ2uppgicktill3,1(1,9)msekmotsvarande
0,8 (0,6)% av nettoomsättningen. Periodens resultat uppgicktill-14,2
(-4,7) msek för Q2. Finansnettot för Q2 uppgick till -7,2 (-4,9) msek.
Avskrivningar påimmateriellatillgångarunderQ2uppgicktill12,0 (1,7)
msek, varav 10,1 (-) msek relaterar till goodwill kopplattillförraårets
förvärv. Uppskjuten skatteintäkt harpåverkatperiodensresultatförQ2
med1 ,8( 1,6)m
 sek. 

Kassaflödeo chlikviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten
under perioden uppgick till -19,6 (-67,5) msek, ökningen av varulager
påverkadekassaflödet-1,7(10,8)msek.Ökningenavleverantörsskulder
påverkade kassaflödet positivt med 46,4 (-68,8)msek.Kassaflödetför
perioden uppgick till -9,4 (11,0) msek. En tidigare tullgaranti om 5,2
msekfrisläpptesunderQ1.Investeringarunderperiodenuppgicktill16,8
(301,2)msekvarav13,7msekavseendeimmateriellatillgångarkopplade
tillb utikernas.T
 illgängliglikviditetv arp åb alansdagen3 0,8 (83,4) msek. 

FinansiellställningPåbalansdagenuppgicksoliditetentill46,4(46,3)%.
Goodwilluppgickpåbalansdagentill377,4(397,6)msek.Lagretuppgick
på balansdagen till 816,0 (814,3) msek. Lagervärdet i relation till
nettoomsättningen har minskat från 2,6 till 2,1 under Q2 2021 och
väntasf ortsättam
 inskau ndert redjek vartaletf öra ttf rigörak assa. 

RiskerochosäkerhetsfaktorerViarbetaraktivtmedattminimerarisker.
Identifierade risker bedöms löpande av styrelsen. Bolagets väsentliga
risker består av operativ risk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk,
likviditetsrisk,hanteringavkapital,säsongsvariationerochväderlek.Mer
informationo mr iskerp resenterasiF ootwayså rsredovisning2 020. 


Väsentligah ändelserBelapadel.comharsomåttondebutiklanseratspå
plattformenden3majpåsamtliga24marknader.UnderkvartaletharVD
investerat ytterligare 15 msek i bolaget och tecknat aktier genom
optionslösen.VidårsstämmaniFootwayGroupden14juni2021beslöts
attutdelningtillägareavpreferensaktierskaske.Vidarebemyndigades
styrelsen attbeslutaomemissionavaktierochbesluttogsattutfärda
teckningsoptioner, se Ägande. Under första kvartalet lanserades
streetwear-ochsneakersbutikenCalirootspå24marknaderviabolagets
multistore-plattform, och blev därmed den sjunde nischade
onlinebutiken att gå live på plattformen. Under perioden har
utbyggnaden av lagret i Eskilstunaförattsäkerställakapacitetilager-
och logistiklösning i takt med att butikerna expanderar fortsatt och
beräknas vara i full drift 2022. Vidare utökades kapaciteten i inhyrda
lagretiH
 elsingborg. 

Väsentligah ändelserefterperioden Efter kvartalets utgång harMaria
Carlson rekryterats som CFO för bolaget. Hon kommer närmast från
rollens omD
 irectorp åE Y. 

ÄgandeTotaltantalstamaktieruppgickperbalansdagentill88 805 226,
fördelade på 12 874 765 A-aktier och 75 930 461 B-aktier (ISIN-kod:
SE0011563295). Antal preferensaktier (ISIN-kod: SE0007186176)
uppgick till 550 340. Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning
uppgick till87 254 893(72 221 812).VidårsstämmaniFootwayGroup
den 14 juni 2021beslötsattutdelningtillägareavpreferensaktierska
skemed2krperkvartal.Genombemyndigandefrånårsstämman2021
kan styrelsen besluta om emission av aktieromhögst20%avantalet
aktiervidtidpunktenförårsstämman,bemyndigandetharinteutnyttjats
under perioden. Teckningsoptioner Under kvartalet har 1 000 000
teckningsoptioner av serie M utfärdats. Teckningstiden löper mellan
2025-12-14till2026-06-14medteckningskurs31,18kr/aktie.Genomatt
emittera teckningsoptioner till anställda kan medarbetares ersättning
knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. På
balansdagen fanns 4 000 000 utestående teckningsoptioner. Villkor
framgåra vf ootway.com/investors. 



Aktieägare 
DanielMühlbach 
RutgerArnhultviabolag 
eEquityAB 
NorthzoneVIILP 
StiftelsenIndustrifonden 
AltoCumulus 
LouiseLiljedahl 
Övriga 
Summa 
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Andelavrösteriprocent Andelavkapitaliprocent
30jun-21  31dec-20  30jun-21  31dec-20 
26,21 
22,18 
12,24 
10,96 
4,69 
3,09 
2,71 
17,92 

25,40 
22,63 
12,52 
11,20 
4,80 
2,89 
2,58 
17,98 

9,01 
25,12 
13,42 
9,95 
10,77 
7,10 
0,82 
23,81 

8,14 
25,87 
13,90 
10,28 
11,14 
6,71 
0,83 
23,13 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 





Finansiellatabellermednoter 


Resultaträkningisammandrag(msek) Not  Q221 Q220 H121  H120  2020


Kassaflödeisammandrag(msek) 

Nettoomsättning 
Handelsvaror 
Övrigaexternakostnader 
Personalkostnader 
Avskrivn.materiellaanläggningstillgångar 

Resultatefterfinansiellaposter 
Postersominteingårikassaflödet 
Ökning(-)/Minskning(+)avvarulager 
Ökning(-)/Minskning(+)avrörelsefordringar 
Ökning(+)/Minskning(-)avrörelseskulder 

Rörelseresultat(EBITA) 

388 294 729
-235  -178  -443 
-132  -108  -267 
-18 
-7 -29 
-0
-0
-0
2

460 1089 
-290  -656 
-161  -382 
-13  -39 
-0
-1

Not H121  H120 



4

-45 
24 
-2
6 
-3

-15 
4 
11 
-6
-61 

3

2

-10 

-4

11

Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 

-20 

-68 

-12 

-2

-24 

-3

-13 

Rörelseresultat(EBIT) 

-9

0

-34 

-7

-3

Finansiellaintäkter 
Finansiellakostnader 
Inkomstskatt 

0 
-7
2 

0 
1 
-5 -12 
-
5 

Förvärvavimmateriellatillgångar 
Förvärvavmateriellaanl.tillgångar 
Förändringfinansiellaanläggningstillgångar 
Förvärvavdotterbolag 

-14 
-3
5 
-

-1
-
-
-301 

-12 

-301

43 
-19 
-
-2

299
83 
-
-2

Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten 

22

380

Periodenskassaflöde 
Likvidamedelvidperiodensbörjan
Kursdifferensilikvidamedel 

-9
39 
1 

11 
21 
-1

31

32

Avskrivn.immateriellaanläggningstillgångar 

Periodensresultat/Totalresultat 

-14 

-5

0 
0 
-8 -21 
2 
3 

-40  -13  -21 

Resultatperstamaktieföreutspädning(sek)  -0,21  -0,07  -0,50  -0,19  -0,32 
Resultatperstamaktieefterutspädning(sek)  -0,21  -0,07  -0,50  -0,19  -0,32 


Balansräkningisammandrag(msek) 

Not  H121  H120  2
 020

Goodwill 
Övrigaimmateriellaanläggningstillgångar 
Materiellaanläggningstillgångar 
Finansiellaanläggningstillgångar 
Uppskjutenskattefordran 
Summaanläggningstillgångar 





377
- 398
37  27  27 
3 
0 
0 
3  10  436
16 
25  18  19 


Varulager 
Kortfristigafordringar 
Likvidamedel 

453

481

460

816 582 814
67  37  60 
31  32  39 

Summatillgångar 

1367 1132 1372

Aktiekapital 
Överkursfond 
Balanseratres.inklperiodensresultat 
Summaegetkapital 



9 
9 
9 
797 761 759
-171  -124  -132 


Långfristigaskuldertillkreditinstitut 
Kortfristigaskuldertillkreditinstitut
Leverantörsskulder 
Övrigakortfristigaskulder 
Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 



635

646

636

56  50  94 
350 223 331
217 143 170
92  61  96 
18 
9  45 

Summaegetkapitalochskulder 

1367 1132 1372


Förändringiegetkapital(msek) 

H121  H120  2020

Ingåendeegetkapital 
Nyemissioner 
Utdelning 
Periodensresultat 

636 241 241
43  422 420
-4
-4
-4
-40  -13  -21 

Utgåendeegetkapital 

635

646

636

Kassaflödefråninvesteringsverksamheten 
Nyemission/Inbetaldoptionspremie 
Förändringcheckräkningskredit/lån 
Förändringleasingskuld 
Utdelning 

7



Likvidamedelvidperiodensslut 

5


Noter 
Not 1. RedovisningsprinciperFootwayGroupABföljerÅRLochRFR2.S
 amma
redovisningsprinciperochberäkningsgrundertillämpassomibolagetssenaste
årsredovisning.DelårsrapportenärupprättadenligtIAS34medbeaktandeavde
undantagfrånochtilläggtillIFRSsomangesiRFR2. 
Not2.EBITAR
 örelseresultatrensatfrånav-ochnedskrivningarpåimmateriella
tillgångarinklusivegoodwill.BolagetbedömerattEBITAgerenbättrejämförelsei
förhållandetillbolagsomredovisarikoncern,dåbolagetgörlöpandeavskrivning
pågoodwillochintetillgångsförleasingkontrakt(IFRS16) 
Not3. Ställdasäkerheterbeståravspärradebankmedelom9,6 msekavseende
hyresdeposition.Pantförskrivnaföretagsinteckningarfinnsomtotalt498,5 msek
varavDanskeBankinnehar275 msek,SveaEkonomi150,0msekochSwedbank
73,5 msek. 
Not4. Ejkassaflödespåverkandeposterbestårfrämstavavskrivningar. 
Not 5. Likvida medeluppgickpåbalansdagentill30,8msek. 
Not 6. Definitionavnyckeltalp resenterarfinansiellamåttsomintedefinieras
enligtÅrsredovisningslagenochRFR2.Nyckeltalensdefinitioneråterfinnsi
årsredovisning2020.Ingaförändringaravnyckeltalensdefinitionerharskett
underperioden. 
Not 7. NärståendetransaktionerVDharunderperiodeninvesteratytterligare15
msekibolagetochtecknataktiergenomoptionslösen.Ingaandranärstående- 
transaktionerharskett. 












_______________ 

Stockholmden9juli2021 
DanielMühlbach,VD 




Delårsrapportjanuari-juni2021| FootwayGroupAB | 4 

