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Inbjudan till telefonkonferens gällande
Actic Groups delårsrapport juli-september
2021
Actics delårsrapport för perioden juli-september 2021 offentliggörs onsdag den 3
november 2021, kl. 07.45
En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10:00.
Actic Groups tf VD och CFO Anna Eskhult och Interim Strategy & Operations Director Olav
Thorstad kommer att presentera resultatet för det tredje kvartalet 2021 och svara på frågor.
Konferensen kommer att hållas via Teams (se LÄNK ) och för deltagande i telefonkonferensen
ring nedan inringningsdetaljer:
Tel. +46 8 505 218 94,,991396424#
Kod/Konf.id: 991 396 424#
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Eskhult, tf. VD Actic Group, +46 72 200 64 67, anna.eskhult@actic.se
Denna information lämnades av Actic Group AB, 556895-3409, genom verkställande direktören
Anna Eskhults försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 09:30 CET

Om Actic och vår marknad

Träningsmarknaden omvandlas i snabb takt till en växande hälsomarknad där vinnarna erbjuder
närhet till kunderna, anpassade erbjudanden, inspiration och tillgänglighet.
Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym och
fokus på mellanstora och mindre städer. Koncernen har 172 anläggningar med ca 180 000
medlemmar i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge
samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till
simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Konceptet kombineras med ett stort
antal mindre lokala gym nära bostadsorter, en snabbt expanderande utomhusträning genom
Actic Outdoor Box och digital hemmaträning via appen Actic Anywhere.
Träningsutbudet är brett, med styrketräning, såväl grupp som funktionell träning samt personlig
träning (PT), vilket attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden
och Tyskland. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 600 heltidsanställda
och en nettoomsättning under 2020 om 748 miljoner kronor.
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