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 Footway Group förvärvar Grand Shoes 
 Footway  Group  AB  (“Footway  Group”)  förvärvar  tillgångarna  i  Grand  Shoes  genom  ett  så  kallat  inkråmsförvärv.  Grand  Shoes  är  en 
 specialiserad  e-handlare  med  fokus  på  skor  och  kläder  i  större  storlekar.  Förvärvet  går  i  linje  med  Footway  Groups  strategi  att  expandera  sin 
 multistore-plattform  med  nischade  onlinebutiker  som  delar  gemensam  backend-funktionalitet  i  syfte  att  dra  fördel  av  skalbarhet  och 
 synergier. 

 Grand  Shoes  erbjuder  skor  från  storlek  47  och  uppåt  och  har  sedan  starten  byggt  upp  en  stark  position  i  sin  nisch  genom  tydligt  fokus  på  ett 
 attraktivt  produktutbud  och  hög  kundnöjdhet.  Butikens  ambition  att  vara  i  framkant  genom  hela  köpresan  återspeglas  i  ett  snittbetyg  på  4,9  hos 
 TrustPilot.  I  dagsläget  levererar  Grand  Shoes  till  de  nordiska  länderna,  men  genom  att  integreras  i  Footway  Groups  plattform  kommer  butiken  med 
 stöd från den gemensamma funktionaliteten kunna bygga sitt varumärke och sälja sina produkter på 24 marknader i Europa. 

 “Grand  Shoes  är  ett  starkt  nischvarumärke  med  kundnöjdhet  i  absolut  toppklass.  Butiken  är  en  perfekt  matchning  med  vår  plattform  där  lokala 
 e-handelsaktörer  får  helt  nya  förutsättningar  att  enkelt  expandera  i  Europa”,  säger  Daniel  Mühlbach,  VD  för  Footway  Group.  “Det  känns  otroligt 
 roligt att välkomna en så driven entreprenör som Fredrik till vårt  team.” 

 “Det  känns  fantastiskt  att  nu  vidga  Grand  Shoes  koncept  och  effektivt  växla  upp  från  4  till  24  dedikerade  marknader  på  ett  sätt  där  vi  kan  leverera 
 den  lokala  kundnöjdheten  och  relevansen  ut  i  världen.  Den  infrastruktur,  kraft  och  entreprenöriella  anda  som  finns  hos  Footway  Group  ger  Grand 
 Shoes optimala förutsättningar framåt”, säger Fredrik Hammarqvist, grundare av Grand Shoes. 

 Tillgångsförvärvet är en del av Footways Groups marknadsstrategi och finansieras inom den löpande marknadsföringsbudgeten. Tillträde sker 
 under sommaren 2022. 

 För ytterligare information 

 Daniel Mühlbach, VD 
 Email: daniel.muhlbach@footway.com 
 Mobil: 073-533 65 45 

 Fredrik Hammarqvist, grundare Grand Shoes 
 Email: fredrik@grandshoes.se 
 Mobil: 070-147 92 52 

 Om Footway Group 
 Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar 
 inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen 
 ca 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken. 

 Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified 
 Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors 

 Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 18:45 CEST. 


