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Stabil utveckling – utmanande omvärld 
 
• ICA Gruppens omsättning för Q2 ökade med 6,7 % till 34 578 MSEK (32 401 MSEK). 
• Rörelseresultatet för andra kvartalet 2022 (1 531 MSEK) steg med 5,9 % jämfört med 

andra kvartalet 2021 (1 446) MSEK).  
• Ett mycket högt inflationstryck och fortsatt makroekonomisk osäkerhet präglade 

kvartalet som helhet. 
• Det stärkta rörelseresultatet drivs främst av fortsatt förbättring för Apotek Hjärtat och 

även ICA Banken.  
• ICA Sverige visade stabil utveckling även om ICAs butiksförsäljning var svagare än 

marknadstillväxten och marginalen sjönk jämfört med samma kvartal föregående år. 
• Försäljning av mat online fortsatte att minska men är ändå dubblerad jämfört med 

utgångsläget före pandemin. 
• Hög kostnadsinflation samt ökad konkurrens påverkade resultatet för RIMI Baltikum. 
• Stabilt kvartal för vår fastighetsverksamhet. Nytt samägt fastighetsbolag bildat 

tillsammans med Bonnier Fastigheter; Trecore AB. 
• ICA Gruppen och Murgröna tecknade ny kreditfacilitet på sammanlagt 22,5 MdSEK. 

 
 
Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg: 
 
”Vi befinner oss i ett utmanande läge som inte ser ut att lätta under den närmaste tiden. 
Snarare har vi ännu inte sett de fulla effekterna av fortsatt pressade värdekedjor, 
räntehöjningar och en stigande inflation. Många märker redan av en tuffare vardag och 
ingen kommer att förbli oberörd framöver. För ICA Gruppens del utmanas vi under kvartalet 
av höjda kostnader och minskade volymer i vår dagligvaruverksamhet. Trots det lyckas vi 
som bolagsgrupp att växa både omsättning och resultat vilket visar styrkan i att vara just en 
grupp. 
 
Kostnadsutvecklingen påverkar hela vår verksamhet, våra leverantörer samt våra kunder. I 
detta utmanande läge vill vi ta ett dubbelt samhällsansvar; vi kraftsamlar för den svenska 
livsmedelsproduktionen samtidigt som vi jobbar hårt för att kunderna ska få bästa prisvärde 
trots den ökade inflationen.” 
 
 



 

 

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 lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 17e augusti 
2022, kl 07:00.  
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