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 North  Growth  Market.  Rapporten  har  inte  granskats   av    bolagets    revisor.  MAR:  Rapporten  innehåller  sådan  information  som  Footway  Group  AB  är  skyldig  att  offentliggöra 
 enligt  EUs  marknadsmissbruksförordning  (EU)  nr  596/2014.  Informationen  lämnades  av  VD  för  offentliggörande  den  14  juli  2022  08:00  CEST. 
 Denna rapport avser Footway Group AB.  Verksamheten  bedrivs  genom  butikerna  sportamore.com,  thesolestory.com,  heppo.com,  caliroots.com,  belapadel.com, 
 racketnow.com,  brandosa.com,  runforest.com,  footway.com  och  grandshoes.com.  Footway  Group  äger  plattformen  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. 

 Highlights     Q2     2022 

 Ny     butik 
 grandshoes.com 

 Effektivisering 
 Nytt     marknadsföringssystem 

 Integration 
 Integration     mot     extern     webblösning 

 1,5  miljoner 
 Kunder     (R12) 

 Förvärv  Footway  Group  AB  har  under  andra  kvartalet  förvärvat 
 tillgångarna  i  Grand  Shoes  AB,  en  specialiserad  e-handlare  med  fokus  på 
 skor  och  kläder  i  större  storlekar.  Grandshoes.com  är  nu  lanserat  på 
 samtliga  24  marknader.  Efter  kvartalets  utgång  har  avtal  om  förvärv  av 
 tillgångarna  i  Stayhard  AB  ingåtts.  Stayhard.com  har  sedan  starten  2005 
 försett  sin  kärnmålgrupp  av  unga  män  med  casual  streetstylemode  i 
 Norden.  Båda  förvärven  är  strategiskt  viktiga  för  att  bygga  fler  butiker  på 
 plattformen,  men  väntas  inte  ha  någon  väsentlig  påverkan  på  bolagets 
 resultat     eller     finansiella     ställning.     Se     sid     3     under     rubriker     Förvärv. 

 Finansiering  Genom  företrädesemission  under  kvartalet  tillfördes 
 bolaget  126  msek.  Nyemissionen  genomfördes  för  att  finansiera 
 logistikutveckling,  förvärv  och  för  att  stärka  bolagets  finansiella 
 situation. 

 Effektivisering  av  marknadsföring  Ett  egenutvecklat  system  för  att 
 effektivisera  datainsamling  har  under  perioden  implementerats. 
 Systemet  begränsar  vilka  produkter  som  marknadsförs  i  en  lokal 
 marknad  baserat  på  globalt  och  lokalt  insamlad  data.  Därmed  utnyttjas 
 data  som  köps  in  på  en  produkt  i  alla  marknader  överallt,  samtidigt  som 
 precision  i  vilken  data  som  köps  in  ökas.  Detta  gör  marknadsföringen 
 mer  effektiv  och  tillåter  mindre  marknader  att  växa  snabbare.  Projektet 
 har  stor  besparingspotential  på  kort  sikt  samtidigt  som  det  underlättar 
 för     långsiktig     tillväxt     hos     mindre     butiker     i     mindre     marknader. 

 Integration  mot  externa  webblösningar  Genom  ett  gemensamt 
 backend  (komplett  hantering  av  t  ex  logistik,  lager,  inköp,  kundsupport, 
 CRM,  ekonomi,  datadriven  marknadsföring  och  analysstöd)  bygger 
 bolaget  en  plattform  där  nischade  butiker  kan  expandera  internationellt. 
 Under  kvartalet  har  bolaget  utvecklat  och  lanserat  ett  gränssnitt  som 
 möjliggör  integration  av  externa  webblösningar  mot  bolagets  backend. 
 En  webblösning  tillåter  e-handlare  att  bygga  och  drifta  e-handelssiter 
 utan  att  koda  -  vilket  gör  det  möjligt  för  butikerna  på  Footway  Groups 
 plattform  att  skapa  en  distinkt  look-and-feel.  Detta  är  ett  stort  kliv  i 
 strategin  som  möjliggör  för  butiker  att  utveckla  och  stärka  sina 
 varumärken  genom  att  skapa  unika  köpupplevelser.  Den  första  butiken 
 på  Footway  Groups  plattform  som  använder  gränssnittet  är 
 Grandshoes.com,  men  tröskeln  för  andra  butiker  att  följa  med  är  låg. 
 Integration  mot  externa  webblösningar  skapar  större  flexibilitet  för 
 respektive  butik,  möjliggör  snabbare  integration  för  nya  butiker,  minskar 
 driftskostnader  samt  tillåter  plattformen  att  skapa  diversifierade 
 kundupplevelser. 

 Utvalda     nyckeltal     (msek)  Q2     22  Q2     21  H1     22  H1     21  2021 

 Nettoomsättningstillväxt  -27%  32%  -29%  58%  38% 
 Nettoomsättning  282  388  517  729  1     497 
 Sverige  151  171  264  342  716 
 Norden,     exklusive     Sverige  77  139  149  241  503 
 Övriga     marknader  54  77  104  146  278 
 Antal     besökare,     (tusental)  17     919  23     012  36     991  52     836  99     194 
 Antal     ordrar,     (tusental)  496  738  903  1     335  2     568 
 Antal     aktiva     kunder     R12,     (tusental)  1     494  1     660  1     494  1     660  1     717 
 Antal     nya     kunder,     (tusental)  185  294  344  562  1     037 
 Bruttovinst  110  153  188  286  582 
 EBITA  -27  3  -98  -10  6 
 Soliditet  51%  46%  51%  46%  48% 

 Nettoomsättning     per     kvartal 

 Nettoomsättning     per     land 
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 VD-kommentar 

 Perfekt  storm  E-handelsmarknaden  fortsätter  att  påverkas  av  globala 
 logistik-  och  produktionsutmaningar  samtidigt  som  inflationen  är  hög 
 och  konsumtionen  sviktar.  En  perfekt  storm  helt  enkelt.  Som  konstaterat 
 redan  tidigare  i  år  ser  vi  att  utmaningarna  i  försörjningskedjan  kan  få 
 negativa     effekter     under     hela     2022. 

 Under  perioden  har  vi  fortsatt  att  anpassa  oss  genom  tät  dialog  med 
 våra  leverantörer.  Därtill  har  även  kostnadskontroll  och  optimering  av 
 kassaflödet  genomsyrat  vårt  arbete.  Ett  mycket  viktigt  arbete  för  att 
 säkerställa  lönsamhet,  där  vi  räknar  med  att  uppnå  positiv  EBITDA  under 
 fjärde     kvartalet     i     år. 

 En  perfekt  storm  som  denna  visar  också  på  utmaningen  som  många 
 e-handlare  står  inför;  investera  i  expansion  och  samtidigt  vara  lönsam. 
 Jag  tror  det  kommer  bli  ännu  mer  utmanande  att  investera  i  egen 
 e-handelsinfrastruktur  och  därmed  tydliggörs  värdet  av  en  delad 
 infrastruktur.  Våra  tio  butiker  delar  idag  på  samma  plattform  och  vårt 
 mål     är     att     kunna     erbjuda     tjänsten     även     till     företag     vi     inte     äger. 

 Utveckling  av  plattformen  med  externa  webblösningar  Footway 
 Groups  gemensamma  backend  erbjuder  idag  komplett  hantering  av 
 logistik,  lager,  inköp,  kundsupport,  CRM,  ekonomi,  datadriven 
 marknadsföring  och  analysstöd  till  alla  butiker  på  plattformen.  Detta 
 tillåter  nischade  butiker  att  expandera  internationellt  och  minskar 
 komplexitet  associerat  med  att  växa,  vilket  tillåter  butikerna  att  fokusera 
 på  att  bygga  sina  varumärken.  Lanseringen  av  gränssnittet  mellan 
 Footway  Groups  backend  och  externa  webblösningar  är  ett  stort  kliv  i 
 strategin  som  tillåter  butiker  att  enklare  utveckla  och  stärka  sina 
 varumärken  genom  att  skapa  unika  kundupplevelser.  Att  överlämna  drift 
 och  utveckling  av  hemsidorna  till  en  tredje  part  innebär  även  att  bolaget 
 kan     fokusera     på     den     operationella     verksamheten. 

 Den  första  butiken  på  Footway  Groups  plattform  som  använder 
 gränssnittet  är  Grandshoes.com,  men  tröskeln  för  andra  butiker  att  följa 
 med  är  låg.  Efter  kvartalets  utgång  har  vi  också  meddelat  förvärvet  av 
 tillgångarna  i  Stayhard  AB.  Stayhard.com  blir  ytterligare  ett  nischat 
 varumärke  med  stark  ställning  i  sin  målgrupp  på  plattformen  och  vi  ser 
 fram     mot     att     integrera     butiken     efter     att     förvärvet     slutförts     i     september. 

 Effektivisering  av  marknadsföring  Under  perioden  har  ett  system  för  att 
 effektivisera  processen  för  datainsamling  utvecklats.  Systemet 
 begränsar  vilka  produkter  som  marknadsförs  i  en  lokal  marknad  baserat 
 på  globalt  och  lokalt  insamlad  data.  Alltså  utnyttjas  data  som  köps  in  på 
 en  produkt  i  alla  marknader  överallt,  samtidigt  som  precision  i  vilken 
 data  som  köps  in  ökas.  Målet  är  att  motverka  det  så  kallade  “cold  start 
 problem”  där  det  krävs  mer  investering  att  få  igång  ett  system  än  att 
 fortsätta  hålla  igång  det.  Genom  att  begränsa  antalet  produkter  som 
 marknadsföringssystemen  kan  investera  i  blir  det  lättare  att  få  igång  de 

 mindre  marknaderna.  Samtidigt  så  exkluderas  produkter  som  inte 
 presterar  vilket  gör  marknadsföringen  mer  effektiv  på  de  större 
 marknaderna.  Projektet  har  stor  besparingspotential  på  kort  sikt 
 samtidigt  som  det  underlättar  för  långsiktig  tillväxt  hos  mindre  butiker  i 
 mindre  marknader.  Lanseringen  skedde  i  slutet  av  perioden  och  har  inte 
 påverkat  periodens  siffror.  Däremot  pekar  initialt  resultat  på  att 
 marknadföringskostnaderna  kan  minska  med  5-10  msek  per  kvartal,  dvs 
 ca     20%.     Full     effekt     väntas     under     årets     fjärde     kvartal. 

 Hållbar  e-handel  Trots  kortsiktiga  utmaningar,  främst  kopplat  till  en 
 turbulent  omvärld,  har  vi  siktet  tydligt  inställt  på  det  långsiktiga  arbetet 
 att  skapa  en  datadriven  plattform  som  hjälper  e-handlare  och  tillverkare 
 att  tillverka  och  marknadsföra  hållbara  produkter.  Vi  vill  därigenom  bidra 
 till  en  mer  hållbar  konsumtion.  Vår  märkning  ”Community  Approved  - 
 Lowest  return  rate  in  category”  som  lanserades  i  början  på  kvartalet  är 
 ett  mer  konkret  sätt  att  visa  på  detta  arbete  och  som  på  kort  tid  bidragit 
 till  både  minskad  returgrad  som  högre  försäljning  för  de  produkter  som 
 fått     märkningen. 

 Jag  vill  avslutningsvis  tacka  vårt  team,  våra  kunder  och  leverantörer 
 samt  aktieägare.  Tillsammans  fortsätter  vi  arbeta  för  att  skapa 
 långsiktiga     och     hållbara     värden. 

 Daniel     Mühlbach 
 VD 
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 Finansiell     information 
 Jämförelsesiffror     inom     parentes     avser     motsvarande     period     föregående     år     i     resultat     och     nyckeltal     respektive     2021-12-31     avseende     balansräkningen     om     inget     annat     anges  . 

 Resultat     och     nyckeltal  Nettoomsättning  för   andra   kvartalet    (Q2)  
 uppgick    till   282,5  (387,7)    msek,    en    negativ  tillväxt  på    -27,1  (31,7)%. 
 Kvartalets  inledning  visade  tillväxt  för  jämförbara  produkter,  sådana 
 produkter  som  erbjudits  till  försäljning  både  under  Q2  och  motsvarande 
 kvartal  föregående  år.  Därefter  minskade  efterfrågan  i  marknaden 
 generellt  vilket  resulterade  i  en  minskad  försäljning  på  -16%  under  Q2  för 
 dessa  produkter.  Försäljningen  har  påverkats  negativt  av  en  minskad 
 efterfrågan  inom  sportsegmentet.  I  våra  nordiska  grannländer  har 
 efterfrågan  av  vårt  sortiment  minskat  med  nära  50%.  Även  fortsatta 
 förseningar  av  inleveranser  och  uteblivna  leveranser,  till  följd  av 
 produktionsproblem  och  logistikproblem  hos  våra  leverantörer,  har  haft 
 betydande  påverkan  på  försäljningen.  Nettoomsättningen  för  första 
 halvåret  (H1)  uppgick  till  516,9  (728,8)  msek,  en  negativ  tillväxt  på  -29,1 
 (58,3)%.  Bruttovinsten  för  Q2  uppgick  till  110,1 (153,2) msek, 
 motsvarande  38,9 (39,5)%  av  nettoomsättningen.  Marginalen  för  H1 
 uppgick  till  36,3 (39,2)%  med  bruttovinst  på  187,9 (286,0)  msek.  Övriga 
 externa  kostnader  uppgick  för  Q2  till  119,6 (132,0) msek  motsvarande 
 42,3 (34,0)%  av  nettoomsättningen.  Kostnaderna  består  främst  av 
 marknadsföring  och  frakt.  Personalkostnader  för  Q2  uppgick  till 
 16,9 (18,1) msek,  fördelat  på  76  (96)  st  heltidstjänster,  varav  45  (52)  st 
 på  huvudkontoret  i  Kista  och  31  (44)  st  för  lagerverksamheten  i 
 Eskilstuna.  Rörelseresultat  (EBITA)  för  Q2  uppgick  till  -26,6  (3,1)  msek. 
 Periodens  resultat  uppgick  till  -38,7  (-14,2)  msek  för  Q2.  Finansnettot 
 för  Q2  uppgick  till  -5,2 (-7,2)  msek.  Avskrivningar  på  immateriella 
 tillgångar  under  Q2  uppgick  till  13,2 (12,0)  msek,  varav  10,1  (10,1)  msek 
 relaterar  till  goodwill  kopplat  till  2020  års  förvärv.  Uppskjuten 
 skattekostnad  har  påverkat  kvartalets  resultat  positivt  med  6,4  (1,8) 
 msek. 

 Kassaflöde     och     likviditet  Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten 
 för  första  halvåret  (H1)  uppgick  till  -117,9 (-19,6) msek  och  beror  främst 
 på  lägre  försäljning.  Under  kvartalet  har  det  brygglån  om  50  msek  som 
 Danske  Bank  tillhandahöll  i  Q1  amorterats  och  amortering  av 
 förvärvsrelaterade  lån  har  under  halvåret  skett  med  34,4  (18,8)  msek. 
 Kassaflödet  första  halvåret  uppgick  till  -33,5 (-9,4) msek.  Tillgänglig 
 likviditet  (inkl  checkräkningskredit)  var  på  balansdagen  10,3 (30,8) msek. 
 Kommande  kvartal  är  historiskt  sett  en  period  med  lägre  likviditet.  I  takt 
 med  att  genomförda  kostnadsbesparingar  ger  resultat  och  att  hösten 
 och  vinterns  produkter  åter  börjar  sälja  förväntas  likviditeten  förbättras. 
 Under  Q2  har  bolaget  genom  nyemission  tillförts  126  msek.  Se 
 väsentliga     händelser. 

 Finansiell  ställning  På  balansdagen  uppgick  soliditeten  till  51,0  (48,2)%. 
 Goodwill  uppgick  på  balansdagen  till  341,5  (357,2) msek,  där 
 minskningen  förklaras  av  årets  planenliga  avskrivningar  om  20,2  msek. 
 Lagret  uppgick  på  balansdagen  till  714,8 (739,1) msek.  Under  Q2  har 
 skulder  till  kreditinstitut  (inkl  checkräkningskredit)  minskat  med  65,6  från 
 370,0 msek     till     304,4 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  vikande 

 efterfrågan  samt  fortsatta  leveransförseningar  och  uteblivna  leveranser 
 med  lägre  försäljning  som  följd.  Mer  information  om  risker  presenteras  i 
 Footway     Groups     årsredovisning     2021. 

 Väsentliga     händelser  Förvärv  Under  Q2  förvärvade  bolaget  tillgångarna 
 i  Grand  Shoes  AB  utan  väsentlig  påverkan  på  skuldsättningsgraden. 
 Tillträde  skedde  den  21  juni  2022  med  efterföljande  lansering  på 
 samtliga  24  marknader.  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  återbetalats.  Bolagsstämma  Den  20  maj 
 2022  beslutade  årsstämman  att  lämna  utdelning  till  ägare  av 
 preferensaktier  med  2  kr  per  kvartal.  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. 

 Väsentliga     händelser     efter     periodens     utgång  Förvärv  Den 7 juli 
 meddelade  bolaget  att  avtal  om  att  förvärva  tillgångarna  i  Stayhard  AB 
 ingåtts.  Stayhard.com  har  sedan  starten  2005  försett  sin  kärnmålgrupp 
 av  unga  män  med  casual  streetstylemode  i  Norden.  Tillgångarna 
 förvärvades  skuldfritt  och  består  huvudsakligen  av  varumärket  Stayhard 
 och  varulager.  Total  köpeskilling  förväntas  uppgå  till  15-20  msek 
 beroende  på  lagrets  värde  vid  transaktionstillfället.  Tillträde  sker  den 
 6 september     2022. 

 Ägande  Totalt  antal  stamaktier  uppgick  per  balansdagen  till 
 101 499 279,  fördelade  på  12 721 765   A-aktier  och  88 777 514  B-aktier 
 (ISIN-kod:  SE0011563295).  Förändringen  under  året  beror  på  genomförd 
 företrädesemission  samt  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  89 716 954  (88 036 431).  Teckningsoptioner  Genom  att 
 emittera  teckningsoptioner  till  anställda  kan  medarbetares  ersättning 
 knytas  till  bolagets  framtida  resultat-  och  värdeutveckling.  På 
 balansdagen  fanns  2 000 000  utestående  teckningsoptioner  som 
 motsvarar     2 000 000     aktier.     Villkor     framgår     av  footway.com/investors  . 

 Röster     i     procent  Kapital     i     procent 
 Aktieägare  30     jun-22  31     dec-21  30     jun-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  2,72  2,85  0,86  0,93 
 Övriga  17,15  17,67  22,73  23,45 
 Summa  100,00  100,00  100,00  100,00 
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 Finansiella     tabeller     med     noter 

 Resultaträkning     i     sammandrag     (msek)  Not  Q2     22  Q2     21  H1     22  H1     21    2021        

 Nettoomsättning  2  282  388  517  729  1497 
 Handelsvaror  -172  -235  -329  -443  -915 
 Övriga     externa     kostnader  -120  -132  -247  -267  -515 
 Personalkostnader  -17  -18  -38  -29  -61 
 Avskrivn.materiella     anläggningstillgångar  -0  -0  -0  -0  -0 
 Rörelseresultat     (EBITA)  3  -27  3  -98  -10  6 
 Avskrivn.immateriella     anläggningstillgångar  5  -13  -12  -27  -24  -50 
 Rörelseresultat     (EBIT)  -40  -9  -124  -34  -44 
 Finansiella     intäkter  0  0  0  1  1 
 Finansiella     kostnader  -5  -7  -11  -12  -23 
 Inkomstskatt  6  2  19  5  7 
 Periodens     resultat/Totalresultat  -39  -14  -116  -40  -59 
 Resultat     per     stamaktie     före     utspädning     (sek)  -0,45  -0,21  -1,32  -0,50  -0,72 
 Resultat     per     stamaktie     efter     utspädning     (sek)  -0,45  -0,21  -1,32  -0,50  -0,72 

 Balansräkning     i     sammandrag     (msek)  Not 
 30     jun 
 2022 

 30     jun 
 2021 

 31     dec 
 2021 

 Goodwill  342  377  357 
 Övriga     immateriella     anläggningstillgångar  37  37  43 
 Materiella     anläggningstillgångar  5  3  6 
 Finansiella     anläggningstillgångar  4  19  10  19 
 Uppskjuten     skattefordran  45  25  26 
 Summa     anläggningstillgångar  448  453  451 
 Varulager  715  816  739 
 Kortfristiga     fordringar  45  67  47 
 Likvida     medel  10  31  42 
 Summa     tillgångar  1218  1367  1279 
 Aktiekapital  10  9  9 
 Fond     för     utvecklingsutgifter  21  14  24 
 Överkursfond  918  797  798 
 Balanserat     res.     inkl     periodens     resultat  -328  -185  -215 
 Summa     eget     kapital  621  635  616 
 Långfristiga     skulder     till     kreditinstitut  -  56  19 
 Kortfristiga     skulder     till     kreditinstitut  4  304  350  320 
 Leverantörsskulder  208  217  218 
 Övriga     kortfristiga     skulder  60  92  73 
 Upplupna     kostnader     och     förutbetalda     intäkter  25  18  33 
 Summa     eget     kapital     och     skulder  1218  1367  1279 

 Förändring     i     eget     kapital     i     sammandrag     (msek) 
    30     jun 

 2022 
 30     jun 
 2021 

 31     dec 
 2021 

 Ingående       eget       kapital                     616        636  636       
 Nyemissioner /inbetald     optionspremie        126        43  44       
 Utdelning                     -4        -4  -4        
 Periodens       resultat                      -116        -40  -59       
 Utgående       eget       kapital               621        635  616 

 Kassaflöde     i     sammandrag     (msek)  Not   H1     22         H1     21        

 Resultat     efter     finansiella     poster  -135  -45 
 Poster     som     inte     ingår     i     kassaflödet  5  27  24 
 Ökning(-)/Minskning     (+)     av     varulager  24  -2 
 Ökning(-)/Minskning     (+)     av     rörelsefordringar  1  6 
 Ökning(+)/Minskning     (-)     av     rörelseskulder  -35  -3 
 Kassaflöde     från     den     löpande     verksamheten  -118  -20 
 Förvärv     av     immateriella     tillgångar  -5  -14 
 Förvärv     av     materiella     anl.     tillgångar  -0  -3 
 Förändring     finansiella     anl.tillgångar  -  5 
 Förvärv     av     dotterbolag  -  - 
 Kassaflöde     från     investeringsverksamheten  -5  -12 
 Nyemission/Inbetald     optionspremie  126  43 
 Nyupptagna     lån  50  - 
 Amortering     lån  -85  -19 
 Förändring     checkräkningskredit  -  - 
 Utdelning  -2  -2 
 Kassaflöde     från     finansieringsverksamheten  89  22 
 Periodens     kassaflöde  -34  -9 
 Likvida     medel     vid     periodens     början  42  39 
 Kursdifferens     i     likvida     medel  2  1 
 Likvida     medel     vid     periodens     slut  10  31 

 Noter 
 Not     1.     Redovisningsprinciper  Footway  Group  AB  följer  ÅRL  och  RFR2.  Samma 
 redovisningsprinciper  och  beräkningsgrunder  tillämpas  som  i  bolagets  senaste 
 årsredovisning.  Delårsrapporten  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.     Nettoomsättning  inkluderar  övriga  rörelseintäkter  avseende  uthyrning  av 
 lageryta     till     externa     parter. 
 Not     3.     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     4.     Ställda  säkerheter  består  av  spärrade  bankmedel  om  18,6 msek  avseende 
 hyresdeposition.  Pantförskrivna  företagsinteckningar  finns  om  totalt  498,5 msek. 
 Checkräkningskrediten     uppgår     på     balansdagen     till     245     msek. 
 Not     5.     Ej     kassaflödespåverkande     poster  består     främst  av     avskrivningar. 
 Not     6.     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     7.     Närståendetransaktioner  Större  aktieägare  och  VD  har  under  våren 
 tecknat  sig  i  företrädesemissionen.  Inga  andra  transaktioner  har  skett  under 
 perioden. 

 ____________ 

 Stockholm     den     14     juli     2022 
 Daniel     Mühlbach,     VD 
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