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Rättelse: ICA Gruppens bokslutskommuniké 2022 

Rättelsen avser namn på samarbetspartner i nytt samägt fastighetsbolag. Korrigerat 
pressmeddelande följer nedan i sin helhet. 
 
Ett turbulent 2022 – starkt kundfokus inför 2023 
 
• Rörelsemarginalen för ICA Gruppen sjönk under Q4 2022 till 3,9% (4,0% 2021).  
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2022 (1 382 MSEK) steg, drivet av hög inflation, 

med 6,4% jämfört med fjärde kvartalet 2021 (1 298 MSEK).  
• Omsättning för Q4 ökade 8,2% till 35 547 MSEK (32 860 MSEK), också inflationsdrivet. 
• Volymtapp sätter press på ICA Gruppens dagligvaruverksamhets resultat och 

marginal i ICA Sverige. Rörelseresultatet minskade med 12,0% till 767 MSEK i fjärde 
kvartalet jämfört med samma kvartal 2021. Marginalen för Q4 sjönk till 3,1% (3,7%). 

• ICA Sverige meddelande den 9 december att ett effektiviseringsprogram genomförs 
som inledningsvis innebär att cirka 200 positioner avvecklas.  

• Rimi Baltic uppvisade i fjärde kvartalet en mycket stark utveckling.  
• Apotek Hjärtat fortsätter att ta marknadsandelar, kostnadsökningar innebar dock att 

resultatet minskade. 
• ICA Bankens affärsvolym, inklusive ICA Försäkring, fortsätter att växa även om 

resultatet i fjärde kvartalet påverkas negativt av högre kreditförluster. 
• ICA Fastigheter annonserade strax före jul två fastighetstransaktioner. Dels bildas ett 

nytt samägt bolag med AMF, dels avyttras två logistikfastigheter till Catena. 
 

 
ICA Gruppens Vd Nina Jönsson kommenterar: 
 
”Vi lämnar ett år som varit exceptionellt turbulent. Från förhoppningar när pandemin 
klingade av till ett förödande krig i vårt närområde som fått drastiska följdverkningar på hela 
ekonomin, ICA Gruppen och våra kunder. Vi hade ett lägre resultat och marginaler än förra 
året i ICA Sverige och därtill kommer att vinstdelningen från ICA-butikerna är lägre givet att 
butiksresultaten nu sjunker jämfört med 2021. Av stor vikt är självklart att kunna möta 
kundernas krav på bra och prisvärda produkter och där arbetar vi tätt med ICA-handlarna 
för att tillsammans kalibrera åtgärderna rätt. Att skapa ett vinnande erbjudande för mat, 
apotek, bolån, bank och försäkring kommer att ge oss växtkraft, samtidigt som det gör 
skillnad i våra kunders vardag.” 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se  
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20 
icagruppen.se 
 
ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat 
och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver 
dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som 
erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver 
apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2022 cirka 136 miljarder kronor. För mer 
information se 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 8 februari 2023, 
kl 07:00.  
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