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Delårsrapport januari-juni 2022 

Stark utveckling inom Electrification medan E-mobility hämmats av komponentbrist 

APRIL - JUNI 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 350,2 MSEK (341,2). 

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent (43). 

• Rörelseresultatet uppgick till 39,6 MSEK (55,1). 

• Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent (16,1). 

• Resultat efter skatt uppgick till 33,3 MSEK (42,6). 

• Resultat per aktie uppgick till 0,67 SEK (0,85). 

JANUARI - JUNI 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 731,8 MSEK (631,8). 

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent (30). 

• Rörelseresultatet uppgick till 106,4 MSEK (101,0). 

• Rörelsemarginalen uppgick till 14,5 procent (16,0). 

• Resultat efter skatt uppgick till 87,1 MSEK (80,9). 

• Resultat per aktie uppgick till 1,74 SEK (1,62). 

HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET 

• Ramavtal tecknat med global fordonstillverkare avseende laddinfrastruktur för den europeiska 

marknaden. 

• Begränsad tillgång på elektronikkomponenter har påverkat produktionstakten inom  

GARO E-mobility under andra kvartalet, vilket resulterat i en kraftigt ökad orderbok.  

• Komponent- och materialförsörjningen för andra halvåret ser bättre ut för  

GARO E-mobility och affärsområdet förväntar sig därför att återigen visa tillväxt jämfört med samma 

period föregående år.  

• Stark försäljningsutveckling i UK och GARO expanderar verksamheten till nya större lokaler i 

Birmingham. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44 

Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50 

 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 08.30. 


