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Nolato uppdaterar avseende den finansiella 
utvecklingen under det första kvartalet
Sammantaget bedömer Nolato att koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2022 
kommer att vara i linje med samma period föregående år och uppgå till omkring 2,7 miljarder kronor 
med en EBITA-marginal om cirka 9 procent.

Nolatos nettoomsättning under det första kvartalet har påverkats negativt av begränsad tillgång på 
komponenter som tvingat vissa kunder att stänga eller reducera produktionskapaciteten under perioder, 
brist på råmaterial och arbetskraft till följd av pandemin. Dessutom ser framförallt affärsområde 
Integrated Solutions en lägre försäljning i slutkundsledet, till följd av den uppkomna och eskalerade 
situationen i Östeuropa. Sammantaget innebär det att koncernens tre affärsområden kommer att redovisa 
en nettoomsättning i linje med respektive affärsområdes nettoomsättning under det första kvartalet 2021.

Koncernens, och tillika respektive affärsområdes, EBITA-marginal påverkas i sin tur negativt även av 
nämnda faktorer samt de lägre volymerna.

Sammantaget bedömer Nolato därmed att koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2022 
kommer att uppgå till omkring 2,7 miljarder kronor med en EBITA-marginal om cirka 9 procent.

Nolatos fullständiga kvartalsrapport för det första kvartalet kommer att offentliggöras den 3 maj.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340, per-ola.holmstrom@nolato.com

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar 
produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, 
läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. 
Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.  
www.nolato.se/IR

Denna information är sådan information som Nolato är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-03-24 08:15 CET.
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