
 
 
PRESSMEDDELANDE 21 APRIL 2022 
 

Stark tillväxt och stabil lönsamhet inleder 2022 
 
Axfood inleder året med stark tillväxt, fortsatt ökade marknadsandelar och ökat 
resultat i samtliga segment. Axfood fortsätter att hålla en hög utvecklingstakt i 
alla delar av verksamheten. Integrationen av Bergendahls Food löper planenligt och 
avyttringen av Mat.se till Mathem slutfördes den 1 mars. Detta samtidigt som 
Axfood verkar i en omvälvande tid i en marknad med tilltagande oförutsägbarhet. 
 
Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022:  
 

”Vi har haft ett fortsatt högt tempo i alla delar av verksamheten under det första kvartalet och vi 
inleder året med en detaljhandelstillväxt som är betydligt högre än marknadens. Det visar att våra 
mat- och butikskoncept fortsätter attrahera befintliga och nya konsumenter som efterfrågar prisvärd, 
bra och hållbar mat.  
 
Alla våra rörelsesegment visar ett ökat rörelseresultat för kvartalet, där en stark försäljning och bra 
produktivitetsutveckling har kompenserat för väsentligt högre drivmedelskostnader och en svag 
svensk krona. Det gör att vi kan visa ett högre justerat rörelseresultat om 653 Mkr och en justerad 
rörelsemarginal på 3,9 procent, vilken är påverkad av utspädningen av Bergendahls Food. 
 
Vi har efter en längre tid av låg matprisinflation i Sverige sett en kraftig uppgång de senaste 
månaderna. Prisuppgången har drivits av flera olika faktorer såsom dyrare råvaror, men även ökade 
kostnader för förpackningsmaterial, drivmedel, el och transporter. Det som nu sker i Ukraina ökar 
osäkerheten och instabiliteten ytterligare, och mycket talar för att priserna kommer att fortsätta 
stiga.” 
 
Sammanfattning av första kvartalet 
 Nettoomsättningen uppgick till 16 593 Mkr (13 203), en ökning med 25,7 procent, inklusive 

förvärvet av Bergendahls Food. 
 Detaljhandelsomsättningen uppgick till 12 711 Mkr (12 207), en ökning med 4,1 procent. 
 Rörelseresultatet uppgick till 835 Mkr (565) och inkluderade jämförelsestörande poster om netto 

182 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (4,3).  
 Det justerade rörelseresultatet uppgick till 653 Mkr (565), en ökning med 15,5 procent. Den 

justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (4,3).  
 Periodens resultat uppgick till 682 Mkr (430) och resultatet per aktie före utspädning till 3,30 

kronor (2,16). 
 Den 1 mars avyttrades Mat.se till Mathem mot betalning i nyemitterade aktier i Mathem. 

Transaktionen resulterade i en realisationsvinst om 221 Mkr, vilken redovisats som en 
jämförelsestörande post under kvartalet. Axfood är med en ägarandel om 16,5 procent näst största 
ägare i Mathem. 

 Årsstämman den 23 mars bemyndigade styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 
1,5 Mdkr. Vidare beslutade årsstämman om en utdelning till aktieägarna om 7,75 kr (7,50) per aktie. 
Utdelningsbeloppet fördelas på två utbetalningar där den första utbetalningen om 4,00 kr skedde 
i mars och den andra utbetalningen om 3,75 kr sker i september. 
 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
 Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 575 000 aktier kopplat till det långsiktiga 

aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2022. 
  



Axfood presenterar delårsrapporten för första kvartalet i en telefonkonferens kl 09:30 idag den 21 april 
2022. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör 
Anders Lexmon. För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in:  
Sverige: +46 8 566 426 92, Storbritannien: +44 333 300 9267, USA: +1 646 722 4902 
 

För ytterligare information, kontakta: 
Elisabet Johansson, Acting Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 22 11650 
 
Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 21 april 2022 kl 07:00. 

 
 
 
Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och 
Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab 
ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban 
Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och MatHem. Tillsammans har koncernen drygt 12 000 
medarbetare och en omsättning om cirka 58 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq 
Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se. 
 


