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ICA Gruppens delårsrapport för andra kvartalet 2021 

Betydande resultatförbättringar i Apotek Hjärtat och Rimi Baltic 
 
• Apotek Hjärtat - kraftig resultatförbättring och högre marknadsandel 
• Rimi Baltic - kraftigt stärkt resultat och högre marknadsandel 
• ICA Sverige - stabilt kvartal, högre onlinekostnader 
• ICA Banken - förvärv av Forex kundportföljer slutfört 
• Koncernens rörelseresultat och rörelsemarginal på samma nivå som föregående år 
• Covid-19-effekter netto cirka +30 Mkr (-60) 

 
Andra kvartalet 2021 
 

• Koncernens nettoomsättning ökade med 1,5 procent till 32 401 Mkr (31 924) 
• Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade till 1 446 Mkr (1 452) 
• Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19-

pandemin. Sammantaget bedöms effekten på koncernens rörelseresultat i andra 
kvartalet ha uppgått till +30 Mkr (-60) 

• Periodens resultat uppgick till 1 139 Mkr (976). Resultat från avyttringar samt 
nedskrivningar ingår med sammanlagt 20 Mkr (3) 

• Resultat per aktie uppgick till 5,64 kr (4,83) 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 3 181 Mkr            

(2 911) 
 

Händelser efter kvartalets utgång 
 
• Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets slut 

 
 
Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg: 
” Vi hade en bra utveckling i andra kvartalet där de kraftigt förbättrade resultaten i Apotek 
Hjärtat och Rimi Baltic är speciellt glädjande. Inom båda segmenten tog vi dessutom 
marknadsandelar. Även ICA Sverige hade en bra utveckling givet utmanande jämförelsetal. I 
kvartalet slutförde ICA Banken också förvärvet av Forex kundportföljer vilket skapar nya 
tillväxtmöjligheter för banken. 
 
 ”Fossilfria transporter är en viktig faktor för att nå våra klimatmål. Godstransporter står för 
nästan 50 procent av våra totala kvarvarande CO2 utsläpp och att vi lyckas reducera dessa 



 

 

utsläpp är avgörande för att vi ska nå våra övergripande klimatmål. Viktiga steg under 2021 
inom detta område är exempelvis ICA Sveriges investeringar i biogas och att vi inom kort tar 
vår första eldrivna lastbil i drift, en del i vårt samarbete med Volvo lastbilar om klimatvänliga 
transporter.” 
 
Telefonkonferens för media och finansmarknad 
Onsdagen den 18 augusti, kl 10:00 arrangerar ICA Gruppen en webbsänd konferens där 
Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet sker på 
engelska, och går att följa på www.icagruppen.se/investerare. Det finns också möjlighet 
att ringa in på tel. +46(8)505 583 54 alternativt +44 333 300 9032 
 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52 
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20 
icagruppen.se  
 
 
 
Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-
pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande onsdagen den 18 augusti 2021, kl 07:00.  
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