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Profoto uppdaterar sina finansiella mål
I samband med dagens publicering av Profotos bokslutskommuniké uppdateras de finansiella målen. 
Det tidigare målet att nå SEK 800m i nettoomsättning i slutet av 2023, beräknas uppnås tidigare.

”När vi summerar 2021, ser vi att vi har nått en normal försäljningsnivå efter pandemin tidigare än beräknat. 
Vi har under året levererat hög försäljningstillväxt, hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Med SEK 732m i 
nettoomsättning 2021, och ett mål att årligen växa 10% organiskt i konstant valuta, beräknar vi att nå målet 
SEK 800m tidigare.” säger , vd och koncernchef för Profoto.Anders Hedebark

Det tidigare finansiella nettoomsättningsmålet ”Över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt 
överstigande 10 procent i konstant valuta och nå en nettoomsättning överstigande SEK 800m senast vid 
utgången av 2023” har uppdaterats till ” över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt 
överstigande 10 procent i konstant valuta”.

Övriga finansiella mål kommer att förbli oförändrade.

Profotos finansiella mål:

Profotos målsättning är att över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 
procent i konstant valuta.
Profotos målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om 25 till 30 procent och samtidigt upprätthålla 
en tillväxt i EBIT år över år.
Profoto strävar efter att betala ut minst 50 procent av nettovinsten samtidigt som hänsyn tas till 
andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.
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Om Profoto

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom 
ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur 
man skapar bättre bilder genom ljus. Vi vet att ljus är den oumbärliga källan i allt bildskapande – oavsett 
kamera eller situation. Att skapa fantastiska bilder handlar om att bemästra och forma ljuset. Världens 
ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 60 marknader globalt. 
Nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 732m med 95 anställda på huvudkontoret i Stockholm och i 
dotterbolag i USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike och England.

För mer information om Profoto, besök gärna https://investors.profoto.com
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Denna information är sådan information som Profoto Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-02-10 08:00 CET.
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