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 26  januari  2024  Kontakt:  VD  Daniel  Mühlbach,  +46(0)735336545,  daniel.muhlbach@footway.com  eller  ir@footway.com  Certified  Advisor:  Erik  Penser  Bank  AB 
 Handelsplats  :  Nasdaq  First  North  Growth  Market.  Rapporten  har  översiktligt  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  oktober 
 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,  grandshoes.com,  netlens.com  och  stayhard.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     Q3     2022 

 2     nya     butiker 
 netlens.com,     stayhard.com 

 1,4  miljoner 
 Kunder     (R12) 

 Webblösning 
 6     butiker     på     SaaS-lösning 

 16  miljoner 
 Besökare 

 Nya  butiker  Footway  Group  AB  har  under  tredje  kvartalet  slutfört 
 förvärven  av  tillgångarna  i  Netlens  Scandinavia  AB,  en  nischad  e-handel 
 för  kontaktlinser  och  apoteksprodukter,  och  Stayhard  AB,  en  nischad 
 e-handel  för  casual  streetstylemode  för  män.  Båda  butikerna  är  nu 
 lanserade     på     samtliga     24     marknader. 

 Webblösning  Det  gränssnitt  som  utvecklades  och  lanserades  under  Q2, 
 för  att  möjliggöra  integration  av  olika  webblösningar  mot  bolagets 
 backend,  har  implementerats  på  ytterligare  butiker  under  kvartalet. 
 Arbetet  med  att  utveckla  och  stärka  varumärket  för  butikerna  och  skapa 
 unik  köpupplevelse  anpassad  till  målgrupp  fortsätter.  Genom  att  skapa 
 en  distinkt  look-and-feel  för  varje  butik  och  samtidigt  använda  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.  Integration  mot  olika  webblösningar  skapar 
 större  flexibilitet  för  respektive  butik  och  möjliggör  snabbare  integration 
 av     nya     butiker. 

 Utvalda     nyckeltal     (msek)  Q3     22  Q3     21  Q1-Q3     22  Q1-Q3     21  2021 

 Nettoomsättningstillväxt  -23%  43%  -27%  53%  38% 
 Nettoomsättning  262  338  779  1     067  1     497 
 Sverige  129  173  393  515  716 
 Norden,     exklusive     Sverige  82  119  231  360  503 
 Övriga     marknader  51  46  155  191  278 
 Antal     besökare,     (tusental)  16     206  19     153  53     197  71     989  99     194 
 Antal     ordrar,     (tusental)  432  571  1     334  1     907  2     568 
 Antal     aktiva     kunder     R12,     (tusental)  1     436  1     704  1     436  1     704  1     717 
 Antal     nya     kunder,     (tusental)  159  201  504  763  1     037 
 Bruttovinst  108  130  296  416  582 
 EBITA  -13  1  -111  -46  6 
 Soliditet  47%  45%  47%  45%  48% 

 Nettoomsättning     per     kvartal 

 Nettoomsättning     per     land 

 Nettoomsättningens  fördelning  har  förändrats  något  under  kvartalet. 
 Marknader  som  Tyskland  och  Storbritannien  visar  stor  potential  och  har 
 ökat  omsättningen  med  drygt  90%  respektive  200%  jämfört  med  samma 
 period  föregående  år  och  utgör  5,8%  respektive  3,8%  av  total  försäljning  i 
 Q3.  Två  butiker  som  varit  viktiga  för  tillväxten  i  Tyskland  är  caliroots.com 
 och  runforest.com.  I  Storbritannien  har  logistiklösningen  som 
 lanserades  i  slutet  av  Q3  föregående  år  också  varit  en  bidragande  faktor 
 till     tillväxten. 
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 VD-kommentar 

 Fortsatt  orolig  marknad  Globala  logistik-  och  produktionsutmaningar  är 
 fortsatt  stora.  Problemen  har  dock  minskat  under  kvartalet  och  trenden 
 går  åt  rätt  håll.  En  indikator  på  efterfrågan  är  EU  27  countries  Consumer 
 confidence  som  mäts  av  eurostat.  Indikatorn  ligger  i  september  på 
 rekordlåga  nivåer  i  Europa,  -29,9  (-5,8)  .  Trots  detta  ser  vi  stark  tillväxt  i 1

 de  större  marknaderna  utanför  Norden,  vilket  innebär  att  det  trots 
 utmaningarna     finns     potential     att     växa     där     vi     har     låga     marknadsandelar. 

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

 Men  stark  tillväxt  utanför  Norden  Ett  system  för  att  effektivisera 
 marknadsföringen  implementerades  i  slutet  av  juni,  vilket  har  visat  god 
 effekt  på  marknader  där  vi  har  en  mindre  marknadsandel.  Exempelvis 
 har  den  tyska  försäljningen  i  kvartalet  ökat  med  90%.  Förbättrade 
 fraktlösningar  till  icke-nordiska  länder  har  också  varit  viktiga  för 
 tillväxten. 

 Fokus  på  marginal  och  kostnadskontroll  I  början  av  året  påbörjade  vi  en 
 rad  aktiviteter  för  att  anpassa  våra  kostnader.  En  del  aktiviteter  har 
 börjat  ge  frukt  i  kvartalet.  T.ex.  har  vi  minskat  våra  kostnader  kopplade 
 till  servrar,  licenser  och  IT-utveckling,  med  ca  10-15  msek  per  år.  Ett 
 viktigt  område  för  att  stärka  bruttomarginalen  har  varit  optimering  av 
 fraktintäkter.  Kvartalets  arbete  har  varit  en  starkt  bidragande  faktor  i  att 
 höja  bruttomarginalen.  Generell  kostnadskontroll  är  ett  viktigt  område 
 som  även  ligger  i  fokus  under  Q4,  där  målsättningen  är  att  nå  en  positivt 
 resultat     på     EBITA-nivå. 

 Förbättrat  kassaflöde  genom  minskad  lagerbindning  Vi  har  under 
 perioden  fortsatt  vårt  arbete  med  att  anpassa  lagervärdet.  Jämfört  med 
 utgången  av  Q3  2021  har  lagervärdet  minskat  med  63  msek. 
 Lagervärdet  är  i  linje  med  vår  målsättning  att  minska  lagerbindningen 
 med  150  msek  från  Q3  2021  till  slutet  av  2022.  Vi  har  fortsatt  stor 
 potential  i  att  frigöra  kapital  genom  att  minska  lagerbindning,  därav 
 prioriterar  vi  det  högt.  Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten 
 vände  till  positiv  under  kvartalet  och  det  fjärde  kvartal  är  generellt  det 
 starkaste     sett     till     kassaflöde. 

 Integration  mot  SaaS-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  möjliggör  för  nischade  butiker  att 
 expandera  internationellt  och  minskar  komplexitet  associerat  med  att 
 växa,  vilket  tillåter  dem  att  fokusera  på  att  bygga  sina  butikskoncept  och 
 varumärken.  Lanseringen  av  gränssnittet  mellan  Footway  Groups 
 backend  och  externa  webblösningar  är  ett  stort  kliv  i  strategin  som 
 stödjer  butiker  att  enklare  utveckla  och  stärka  sina  butikskoncept  och 
 varumärken     genom     att     skapa     unika     kundupplevelser. 

 1  European     Commission     |     Directorate-General     for     Economic     and     Financial     Affairs     (DG     ECFIN) 

 Att  överlämna  drift  och  utveckling  av  hemsidorna  till  en  tredje  part 
 innebär  även  att  bolaget  kan  fokusera  på  den  operationella 
 verksamheten. 

 Målsättningen  är  att  integration  av  nya  butiker  ska  kunna  ske  snabbt  och 
 enkelt.  För  att  möjliggöra  detta  har  vi  arbetat  med  att  standardisera  våra 
 APIer/kopplingar  mot  butikerna  samt  utvecklat  våra  processer  för  att 
 kunna     hantera     många     olika     produktkategorier. 

 Nya  butiker  Under  kvartalet  har  tre  butiker  (runforest.com,  heppo.com, 
 brandosa.com)  flyttats  till  SaaS-webblösningar.  Därtill  har  de  två 
 förvärvade  butikerna  netlens.com  och  stayhard.com  implementerats  i 
 vårt  gemensamma  backend  tillsammans  med  dessa  webblösningar. 
 Detta  är  startskottet  på  resan  mot  en  struktur  som  kan  stödja  olika 
 leverantörer  av  webblösningar.  Leverantörerna  av  dessa  tjänster 
 utvärderas  och  målet  är  att  e-handlare  kan  välja  fritt  bland  dessa  när  de 
 använder     våra     tjänster. 

 Hållbar  e-handel  Vi  har  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  Q2  är  ett  mer 
 konkret  sätt  att  visa  på  detta  arbete.  Under  kvartalet  ökade 
 försäljningsandelen  av  de  märkta  produkterna  med  8,6%  till  en  total 
 andel     om     10,1     (9,3)%. 

 Jag  vill  avslutningsvis  tacka  vårt  team,  våra  kunder  och  leverantörer. 
 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   tredje   kvartalet    (Q3)  
 uppgick    till   261,6  (337,9)    msek,    en    negativ  tillväxt  på    -22,6  (43,2)% 
 främst  beroende  på  Norden  som  backat  -27,9  (56,3)%.  Övriga  marknader 
 har  i  motsats  till  Norden  haft  en  positiv  tillväxt  i  kvartalet  på  11,3  (-6,7)%. 
 Marknaderna  Tyskland  och  Storbritannien  visar  stor  potential  och  har 
 ökat  omsättningen  med  drygt  90%  respektive  200%  jämfört  med 
 motsvarande  period  föregående  år  och  utgör  5,8%  respektive  3,8%  av 
 total  försäljning  i  Q3.  Nettoomsättningen  för  Q1-Q3  uppgick  till  778,5 
 (1 066,7)  msek,  en  negativ  tillväxt  på  -27,0  (53,2)%.  Bruttovinsten  för  Q3 
 uppgick  till  108,3 (129,8) msek,  motsvarande  41,4 (38,4)%  av 
 nettoomsättningen.  Bruttomarginalen  för  Q1-Q3  uppgick  till  38,0 (39,0)% 
 med  en  bruttovinst  på  296,2 (415,7)  msek.  Övriga  externa  kostnader 
 uppgick  för  Q3  till  108,8 (114,7) msek  motsvarande  41,6 (33,9)%  av 
 nettoomsättningen.  Kostnaderna  består  främst  av  marknadsföring  och 
 frakt.  Den  relativa  kostnadsökningen  är  påverkat  av  en  ökad 
 försäljningsandel  utanför  Norden  där  fraktkostnaderna  är  högre. 
 Kostnaderna  kompenseras  dock  av  ökade  fraktintäkter  med  positiv 
 påverkan  på  bruttomarginalen.  Personalkostnader  för  Q3  uppgick  till 
 12,7 (14,3) msek,  fördelat  på  73  (95)  st  heltidstjänster,  varav  43  (51)  st 
 på  huvudkontoret  i  Kista  och  29  (44)  st  för  lagerverksamheten  i 
 Eskilstuna.  Rörelseresultat  (EBITA)  för  Q3  uppgick  till  -13,5  (0,8)  msek. 
 Periodens  resultat  uppgick  till  -20,8  (-16,3)  msek  för  Q3.  Finansnettot 
 för  Q3  uppgick  till  -5,0 (-6,4)  msek.  Avskrivningar  på  immateriella 
 tillgångar  under  Q3  uppgick  till  13,6 (12,7)  msek.  Uppskjuten  skatt  har 
 påverkat     kvartalets     resultat     positivt     med     11,3     (2,2)     msek. 

 Kassaflöde     och     likviditet  Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten 
 uppgick  i  Q3  till  34,2  (63,0)  msek  och  för  Q1-Q3  till  -83,7 (43,4) msek.  Det 
 positiva  kassaflödet  under  Q3  förklaras  främst  av  förbättrad  lönsamhet. 
 Amortering  av  förvärvsrelaterade  lån  har  under  Q3  skett  med  9,4  (18,8) 
 msek  och  under  Q1-Q3  med  43,8  (37,5)  msek.  Kassaflödet  i  Q3  uppgick 
 till  2,3  (24,6)  msek  och  under  Q1-Q3  till  -31,3 (15,2) msek.  Tillgänglig 
 likviditet  (inkl  checkräkning)  var  på  balansdagen  13,2 (42,2) msek. 
 Genomförda  kostnadsbesparingar  och  pågående  lagerminskning  väntas 
 förbättra     likviditeten     under     hösten. 

 Finansiell  ställning  På  balansdagen  uppgick  soliditeten  till  47,5  (48,2)%. 
 Goodwill  uppgick  på  balansdagen  till  355,6 (357,2) msek,  där 
 minskningen  förklaras  av  årets  planenliga  avskrivningar  om  30,6  msek 
 samt  under  året  genomförda  förvärv.  Lagret  har  sedan  Q3  2021  minskat 
 med  62,8  msek  och  uppgick  på  balansdagen  till  750,6  msek.  Under  Q3 
 har  skulder  till  kreditinstitut  (inkl  checkräkningskredit)  minskat  med  9,4 
 från  304,4 msek  till  295,0 msek.  Uppskjuten  skattefordran  uppgår  på 
 balansdagen     till     56,6     (26,1)     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  fortsatt 
 vikande  efterfrågan,  leveransförseningar  och  uteblivna  leveranser  med 
 lägre  försäljning  som  följd.  Mer  information  om  risker  presenteras  i 
 Footway     Groups     årsredovisning     2021. 

 Väsentliga     händelser  Förvärv  Under  Q3  slutfördes  förvärv  av  tillgångar  i 
 Netlens  Scandinavia  AB  samt  Stayhard  AB.  Tillträde  skedde  den  31 
 augusti  respektive  6  september  2022  med  efterföljande  lansering  av 
 butikerna  på  samtliga  24  marknader.  Finansiering  Under  Q2 
 genomfördes  en  företrädesemission.  Emissionen  tecknades  till  ca  85% 
 och  tillförde  bolaget  126  msek  efter  emissionskostnader. 
 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  om  högst  20%  av  antalet  aktier  vid  tidpunkten  för 
 årsstämman.  Under  Q3  har  bemyndigandet  nyttjats  för  att  emittera 
 500 000  nya  aktier  som  dellikvid  vid  förvärv.  Därefter  återstår  drygt  19% 
 av     bemyndigandet. 

 Väsentliga     händelser  efter     periodens     utgång  Inga  väsentliga  händelser 
 har     skett     efter     periodens     utgång. 

 Ägande  Totalt  antal  stamaktier  uppgick  per  balansdagen  till 
 101 999 279,  fördelade  på  12 719 419   A-aktier  och  89 279 860  B-aktier 
 (ISIN-kod:  SE0011563295).  Förändringen  under  året  beror  på  genomförd 
 företrädesemission,  riktad  nyemission  i  samband  med  förvärv  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  93 693 049 
 (87 777 350).  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     sep     2022  31     dec     2021  30     sep     2022  31     dec     2021 

 Daniel     Mühlbach  24,88  26,21  8,05  9,01 
 Rutger     Arnhult     via     bolag  24,43  22,18  29,21  25,13 
 eEquity     AB  11,58  12,25  11,71  13,44 
 Northzone     VII     LP  10,36  10,96  8,67  9,95 
 Stiftelsen     Industrifonden  5,17  4,69  10,95  10,77 
 AltoCumulus  3,52  3,19  7,45  7,32 
 Louise     Liljedahl  2,72  2,85  0,86  0,93 
 Övriga  17,34  17,67  23,10  23,45 
 Summa  100,00  100,00  100,00  100,00 
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 Finansiella     tabeller     med     noter 

 Resultaträkning     i     sammandrag     (msek)  Not 
 Q3 

 2022 
 Q3 

 2021 
 Q1-Q3 

 2022 
 Q1-Q3 

 2021    2021        

 Nettoomsättning  2  262  338  779  1067  1497 
 Handelsvaror  -153  -208  -482  -651  -915 
 Övriga     externa     kostnader  -109  -115  -356  -381  -515 
 Personalkostnader  -13  -14  -51  -43  -61 
 Avskrivn.materiella     anläggningstillgångar  -0  -0  -1  -0  -0 
 Rörelseresultat     (EBITA)  3  -13  1  -111  -9  6 
 Avskrivn.immateriella     anläggningstillgångar  5  -14  -13  -40  -37  -50 
 Rörelseresultat     (EBIT)  -27  -12  -151  -46  -44 
 Finansiella     intäkter  0  0  0  1  1 
 Finansiella     kostnader  -5  -6  -16  -19  -23 
 Inkomstskatt  11  2  30  8  7 
 Periodens     resultat/Totalresultat  -21  -16  -137  -56  -59 
 Resultat     per     stamaktie     före     utspädning     (sek)  -0,23  -0,18  -1,49  -0,67  -0,72 
 Resultat     per     stamaktie     efter     utspädning     (sek)  -0,23  -0,18  -1,49  -0,67  -0,72 

 Balansräkning     i     sammandrag     (msek)  Not 
 30     sep 

 2022 
 30     sep 

 2021 
 31     dec 

 2021 

 Goodwill  356  367  357 
 Övriga     immateriella     anläggningstillgångar  34  34  43 
 Materiella     anläggningstillgångar  5  4  6 
 Finansiella     anläggningstillgångar  4  19  10  19 
 Uppskjuten     skattefordran  57  27  26 
 Summa     anläggningstillgångar  470  442  451 
 Varulager  751  813  739 
 Kortfristiga     fordringar  37  68  47 
 Likvida     medel  13  56  42 
 Summa     tillgångar  1271  1379  1279 
 Aktiekapital  10  9  9 
 Fond     för     utvecklingsutgifter  20  14  24 
 Överkursfond  921  797  798 
 Balanserat     res.     inkl     periodens     resultat  -348  -201  -215 
 Summa     eget     kapital  604  619  616 
 Långfristiga     skulder     till     kreditinstitut  -  38  19 
 Kortfristiga     skulder     till     kreditinstitut  4  295  333  320 
 Leverantörsskulder  285  270  218 
 Övriga     kortfristiga     skulder  59  79  73 
 Upplupna     kostnader     och     förutbetalda     intäkter  29  40  33 
 Summa     eget     kapital     och     skulder  1271  1379  1279 

 Förändring     i     eget     kapital     i     sammandrag     (msek) 
    30     sep 

 2022 
 30     sep 

 2021 
 31     dec 

 2021 

 Ingående       eget       kapital                     616        636  636       
 Nyemissioner /inbetald     optionspremie        129        43  44       
 Utdelning                     -4        -4  -4        
 Periodens       resultat                      -137        -56  -59       
 Utgående       eget       kapital               604        619  616 

 Kassaflöde     i     sammandrag     (msek)  Not 
 Q3 

 2022 
 Q3 

 2021 
  Q1-Q3 

 2022 
  Q1-Q3 
 2021        

 Resultat     efter     finansiella     poster  -32  -19  -167  -64 
 Poster     som     inte     ingår     i     kassaflödet  5  14  13  41  37 
 Ökning(-)/Minskning     (+)     av     varulager  -36  3  -12  1 
 Ökning(-)/Minskning     (+)     av     rörelsefordringar  7  -0  9  6 
 Ökning(+)/Minskning     (-)     av     rörelseskulder  81  66  45  63 
 Kassaflöde     från     den     löpande     verksamheten  34  63  -84  43 
 Förvärv     av     immateriella     tillgångar  -25  -  -29  -14 
 Förvärv     av     materiella     anl.     tillgångar  -  -1  -0  -4 
 Förändring     finansiella     anl.tillgångar  -  -  -  5 
 Kassaflöde     från     investeringsverksamheten  -25  -1  -29  -13 
 Nyemission/Inbetald     optionspremie  3  -  129  43 
 Nyupptagna     lån  -  -  50  - 
 Amortering     lån  -9  -19  -94  -55 
 Förändring     checkräkningskredit  -  -17  -  - 
 Utdelning  -1  -1  -3  -3 
 Kassaflöde     från     finansieringsverksamheten  -7  -37  82  -15 
 Periodens     kassaflöde  2  25  -31  15 
 Likvida     medel     vid     periodens     början  10  31  42  39 
 Kursdifferens     i     likvida     medel  1  0  2  2 
 Likvida     medel     vid     periodens     slut  13  56  13  56 

 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  närståendetransaktioner  har  skett 
 under     perioden. 

 _______________ 

 Delårsrapportens       fastställande    Delårsrapporten    fastställs       av       styrelsen       i       Footway       Group       AB       den       14      oktober       2022.      Styrelsens       sammansättning       vid       tidpunkten:       Helene  
  Willberg       (ordf),       Daniel       Mühlbach       (vd       och       ledamot)       samt       ledamöter:       Tore       Tolke,      Jakob       Mörndal     och     Christina     Tillman.       Styrelsen       försäkrar       att       delårsrapporten       ger       en  
  rättvisande       översikt       av       bolagets       resultat,       ställning       och       väsentliga       risker.         
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 Revisorns       rapport       över       översiktlig       granskning       av       delårsrapport     

 Till     styrelsen     i     Footway     Group     AB     org.nr     556818–4047 

 Vi  har  utfört  en  översiktlig  granskning  av  delårsrapporten  för  Footway  Group  AB 
 per  30  september  2022  och  den  niomånadersperiod  som  slutade  per  detta 
 datum.  Det  är  styrelsen  och  verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för  att 
 upprätta  och  presentera  denna  delårsrapport  i  enlighet  med  IAS  34  och 
 årsredovisningslagen.  Vårt  ansvar  är  att  uttala  en  slutsats  om  denna 
 delårsrapport     grundad     på     vår     översiktliga     granskning. 

 Den     översiktliga     granskningens     inriktning     och     omfattning 
 Vi  har  utfört  vår  översiktliga  granskning  i  enlighet  med  International  Standard  on 
 Review  Engagements  ISRE  2410  Översiktlig  granskning  av  finansiell 
 delårsinformation  utförd  av  företagets  valda  revisor.  En  översiktlig  granskning 
 består  av  att  göra  förfrågningar,  i  första  hand  till  personer  som  är  ansvariga  för 
 finansiella  frågor  och  redovisningsfrågor,  att  utföra  analytisk  granskning  och  att 
 vidta  andra  översiktliga  granskningsåtgärder.  En  översiktlig  granskning  har  en 
 annan  inriktning  och  en  betydligt  mindre  omfattning  jämfört  med  den  inriktning 
 och  omfattning  som  en  revision  enligt  ISA  och  god  revisionssed  i  övrigt  har.  De 
 granskningsåtgärder  som  vidtas  vid  en  översiktlig  granskning  gör  det  inte  möjligt 
 för  oss  att  skaffa  oss  en  sådan  säkerhet  att  vi  blir  medvetna  om  alla  viktiga 
 omständigheter  som  skulle  kunna  ha  blivit  identifierade  om  en  revision  utförts. 
 Den  uttalade  slutsatsen  grundad  på  en  översiktlig  granskning  har  därför  inte  den 
 säkerhet     som     en     uttalad     slutsats     grundad     på     en     revision     har. 

    Slutsats  
 Grundat  på  vår  översiktliga  granskning  har  det  inte  kommit  fram  några 
 omständigheter  som  ger  oss  anledning  att  anse  att  delårsrapporten  inte,  i  allt 
 väsentligt,     är     upprättad     i     enlighet     med     IAS     34     och     årsredovisningslagen.  

 Stockholm       den       14     oktober       2022       
 Mazars      AB        
 Samuel       Bjälkemo        
 Auktoriserad       revisor 

 _______________ 
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