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Fractal Gaming Group delårsrapport januarijuni 2021
Andra kvartalet 2021
•
Nettoomsättningen uppgick till 103,7 SEKm (188,7).
•
Produktresultatet uppgick till 33,8 SEKm (82,8), motsvarande en produktmarginal på
32,6% (43,9).
•
Justerad EBITDA uppgick till 2,0 SEKm (57,3), motsvarande en justerad EBITDAmarginal på 1,9% (30,3).
•
Justerad EBIT uppgick till -1,3 SEKm (54,9), motsvarande en EBIT-marginal på -1,2%
(29,1).
•
Jämförelsestörande poster var 0 SEKm (5,0).
•
Operativt kassaflöde uppgick till 0,9 SEKm (34,5).
•
Räntebärande nettoskuld var 94,5 SEKm (-1,7).
•
Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (1,2).
Januari-juni 2021
•
Nettoomsättningen uppgick till 272,8 SEKm (339,1).
•
Produktresultatet uppgick till 92,6 SEKm (140,1), motsvarande en produktmarginal på
33,9% (41,3).
•
Justerad EBITDA uppgick till 33,7 SEKm (89,7), motsvarande en justerad EBITDAmarginal på 12,3% (26,5).
•
Justerad EBIT uppgick till 27,4 SEKm (85,0), motsvarande en EBIT-marginal på 10,1%
(25,1).
•
Jämförelsestörande poster var 21,1 SEKm (5,0).
•
Operativt kassaflöde uppgick till -37,2 SEKm (31,2).
•
Räntebärande nettoskuld var 94,5 SEKm (-1,7).
•
Resultat per aktie uppgick till 0,1 SEK (1,9).
Hannes Wallin, VD för och grundare till Fractal, kommenterar:
”Den minskade nettoomsättningen i kvartalet beror primärt på att vi möter väsentligt tuffare
jämförelsetal med en tillväxt på över 100% under andra kvartalet 2020 men är också påverkad av
faktorer relaterade till bristen på halvledare och störningar i utskeppningar på grund av COVIDutbrott i södra Kina.
Efterfrågan på marknaden har under juli och början av augusti varit betydligt svagare än förväntat,
påverkad av en fortsatt brist på grafikkort som slår mot hela marknaden för entusiastdatorer. Bristen
förväntas fortsätta att påverka Fractals försäljning och resultat under andra halvåret 2021 samtidigt
som produktmarginalen kortsiktigt påverkas av extraordinärt höga fraktpriser. Vår tidigare syn på
helåret 2021 var en lägre tillväxt eller ingen tillväxt alls jämfört med 2020 eftersom basen från 2020
är så hög med en tillväxt på 58%. Med beaktande av den svagare starten på det tredje kvartalet gör
vi bedömningen att nettoomsättningen för helåret 2021 beräknas minska med 15–20% organiskt.
Lönsamheten för andra halvåret förväntas vara svag med anledning av den minskade försäljningen,
den oförändrade kostnadsbasen och tillfälligt försvagade produktmarginalen.
Vår utveckling hämmas just nu, liksom för branschen i övrigt, av ett antal externa omvärldsfaktorer i
spåren av pandemin. Dessa utmaningar till trots ser vi att vi ökar våra marknadsandelar i
nyckelmarknader såsom USA, Tyskland och Storbritannien och vår syn på marknaden och våra
finansiella mål är därför fortsatt positiv på medellång och lång sikt. Vi känner stor tillförsikt kring
möjligheterna att skapa fortsatt god lönsam tillväxt under de kommande åren baserat på vår starka
globala marknadsposition, våra tillväxtfrämjande aktiviteter och det rekordhöga intresset för highperformance gaming. Under andra halvåret kommer vi att lansera ett antal nya produkter vilket vi
ser fram emot att presentera för våra entusiastiska kunder runt om i världen”.
Telefon- och webkonferens
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefon och web-konferens för investerare,
analytiker och media klockan 09.00 (CET). CEO, Hannes Wallin samt CFO, Karin Ingemarsson
kommer att presentera och kommentera rapporten och konferensen avslutas med en frågestund.
Uppgifter till telefon- och webkonferensen:
SE: +46850558374

UK: +443333009032
US: +16467224957
Länk till webbkonferensen:
https://tv.streamfabriken.com/fractal-gaming-group-q2-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: IR@fractal-design.com
Karin Ingemarson, CFO, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: IR@fractal-design.com
Denna information är sådan information som Fractal Gaming Group är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021
kl. 07:00 CEST.
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Ytterligare information
Hela delårsrapporten för andra kvartalet 2021 är tillgänglig via
https://group.fractal-design.com/investors/financial-reports/interim-annual-reports/
Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget
grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är
marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i
Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

