PRESSMEDDELANDE 151209

FOOTWAY: Guidning för helåret 2015 – fokus lönsamhet
Onlinebutiken Footway väntas nå en omsättning på cirka 250 miljoner kronor för
2015, med ett positivt rörelseresultat (EBITDA).
I samband med listningen på Nasdaq First North förutspådde Footway 280 MSEK i omsättning för
helåret 2015 samt ett positivt rörelseresultat på EBITDA-nivå. Nu bedömer bolaget att omsättningen
kommer uppgå till cirka 250 MSEK – fortfarande med positivt rörelseresultat.
”Tillväxten till och med oktober är 63 procent, delvis drivet av förvärvet av Brandos. Vi hade hoppats
på en högre tillväxt under hösten men jag ser det som ett styrkebesked att upprätthålla lönsamheten
trots något lägre försäljningssiffror. Vi har satsat på fantastisk kundservice, en stabil prisbild och valt
att undvika jakt på omsättning som inte bidrar till lönsamheten. Våra marginaler är väsentligt
förbättrade och vi kan därigenom nå våra lönsamhetsmål” berättar Footways vd Daniel Mühlbach.
Bolaget har fortsatt god likviditet och en tillgänglig kassa på 106 MSEK vid utgången av oktober.
Ökad trafik under 2015
Mellan den 1 januari och 31 oktober såg Footway ökad trafik och köp från mobila enheter.
- Trafiken till bolagets e-handelsbutiker ökade med 59 procent
- Mobiltrafiken ökade med 105 procent
- Köp från mobila enheter ökade med 240 procent
”Vi har under året slagit en mängd rekord, delvis beroende på en lyckad sammanslagning av Footway
och Brandos. Vår satsning på den mobila plattformen visade sig vara helt rätt – trafik och köp ökar
mycket. Mest stolta är vi över att mobila enheter konverterar lika bra som vår totala konvertering nu
under hösten. Med ett starkt utbud och lönsamhetsfokus kommer vi att bygga vidare mot ett ännu
bättre Footway, tillsammans med våra kunder” säger Daniel Mühlbach.
Om Footway
Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet, ledande inom segmentet på den
nordiska marknaden där lanseringen skedde 2011. Footway har idag cirka 40 anställda med kontor i
Kista och centrallager i Helsingborg. Under 2014 hade Footway intäkter om 157 MSEK, motsvarande
en årstillväxt om 78 procent. Omsättningen för det förvärvade bolaget Brandos uppgick till 64 MSEK
innan verksamheterna helt integrerades. EBITDA-resultatet för helåret 2014 var negativt med 39 MSEK
i koncernen, primärt drivet av engångskostnader i samband med integrationen av Brandos, genomfört
under första halvåret.
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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