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 Footway     Group     genomför     åtgärder     för     förbättrad     likviditet 
 och     gör     en     extraordinär     nedskrivning     av     varulager 
 Footway     Group     har     under     2022     upplevt     en     minskad     efterfrågan     på     bolagets     produkter     vilket     påverkat     försäljning     och     resultat.     För     att     skapa 
 förbättrad     likviditet     och     öka     försäljningen     kommer     produkter     inlevererade     under     2021     eller     tidigare     att     säljas     ut     via     bolagets     outlet 
 Brandosa.com     tidigare     än     planerat.     Av     den     anledningen     har     bolaget     beslutat     att     genomföra     en     extraordinär     lagernedskrivning     på     186     msek 
 av     dessa     produkter     i     fjärde     kvartalet.     Justerat     för     den     extraordinära     lagernedskrivningen     visar     bolaget     positiv     EBITA     för     fjärde     kvartalet,     i 
 linje     med     vad     som     tidigare     kommunicerats. 

 Den     svenska     marknaden     för     kläder     och     skor     präglades     under     det     fjärde     kvartalet     2022     fortsatt     av     geopolitisk     turbulens     och     krympande     disponibel 
 inkomst     till     följd     av     ökade     levnadskostnader     vilket     lett     till     svagare     efterfrågan     och     höga     lagernivåer.     Den     av     Svensk     Handels     framtagna 
 E-handelsindikatorn     visar     på     en     dyster     utveckling     för     2022     med     en     nedgång     på     9     procent  1)  jämfört     med     motsvarande     period     2021.     Skomarknaden 
 har     enligt     Svensk     Handels     Stilindex     sedan     2019     minskat     med     15,5     procent. 

 Med     en     fortsatt     förväntad     svag     efterfrågan     i     Norden     kommer     bolaget     att     fokusera     på     att     öka     genomförsäljningen     via     bolagets     outlet 
 Brandosa.com     för     att     på     så     vis     minska     lagret     och     frigöra     likviditet.     Trots     rådande     marknad     har     butikerna     heppo.com     och     runforest.com,     som 
 lanserats     på     ny     webblösning     under     hösten,     visat     bra     potential     och     under     december     förbättrat     kassaflödet     genom     stark     tillväxt     utanför     Norden. 

 Lagervärdet     har     sedan     tredje     kvartalet     2021     minskats     med     63     msek     före     nedskrivningen     och     redovisat     lagervärdet     per     2022-12-31     uppgår     till 
 565 msek     efter     nedskrivning.     Exklusive     den     extraordinära     lagernedskrivningen     visar     bolaget     positiv     EBITA     för     fjärde     kvartalet,     i     linje     med     vad     som 
 tidigare     kommunicerats. 

 Därutöver     har     kovenanter     omförhandlats     och     långivande     banker     har     beviljat     tidsbegränsade     lättnader     som     gäller     från     och     med     31     december     2022 
 till     och     med     31     december     2023.     Dessa     innebär     att     långivarnas     kovenanter     avseende     skuldsättningsgrad     sänks     samt     att     nedskrivningen     undantas 
 lönsamhetskrav     under     nämnda     period. 

 Delårsrapport     för     Q4     2022     publiceras     den     3     februari     2023. 

 1)  Pressmeddelande     Svensk     Handel     2023-01-20     -     Betydande  minskning     i     volymförsäljning     för     e-handeln 
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 Om     Footway     Group 
 Team  Footway  driver  specialiserade  butiker  onliner.  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  (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)  finns  idag  på  24  marknader  och  har  årligen  över  1  miljon  kunder  och  ca  800  varumärken.  Footway  Groups  aktier  är  listade  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     är     sådan     information     som     Footway     Group     AB     är     skyldig     att     offentliggöra     enligt     EUs     marknadsmissbruksförordning     (EU)     nr 
 596/2014.     Informationen     lämnades     enligt     VDs     försorg,     för     offentliggörande     den     1     februari     2023     13:55     CET. 


