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MIPS PRESENTERAR UPPDATERAD 
LÅNGSIKTIG STRATEGI OCH FINANSIELLA 
MÅL PÅ SIN KAPITALMARKNADSDAG

Den 9 juni 2022 kommer Mips AB (publ) i samband med sin kapitalmarknadsdag i 

Stockholm att presentera bolagets nya långsiktiga strategi inklusive uppdaterade 

finansiella mål och strategiska prioriteringar för de kommande åren.

“Som ett resultat av våra stora framsteg de senaste åren, vilket resulterat i att vi är i 

framkant av vår tidigare plan, tillsammans med en god tillväxt i samtliga av våra 

hjälmkategorier och det faktum att vår adresserbara marknad har vuxit, bedömde vi att 

det var dags att göra en översyn av vår strategi och våra långsiktiga finansiella mål. Detta 

har resulterat i en uppdaterad strategi som blickar bortom rotationsrörelser. Vi kommer att 

även fortsättningsvis bygga på och dra nytta av befintlig kompetens, kunskap och 

teknologi inom bolaget samt fortsätta investera i marknadsföring samt forskning och 

säger Max Strandwitz, Mips VD och utveckling för att uppnå vår nya ambition” 

koncernchef.

Den nya strategin har byggts kring tre huvudsakliga strategiska byggstenar innefattande 

att 1) Växa det befintliga erbjudandet, 2) Öppna nya försäljningskanaler och marknader 

och 3) Tillvarata nya möjligheter inom hjälmsäkerhet. Detta medför att Mips kommer att 

skifta fokus från att endast adressera skydd mot rotationsrörelser till att även adressera 

lösningar för att optimera hjälmprestanda från ett bredare perspektiv samt tillhandahålla 

eftermarknadsprodukter (för att förlänga hjälmars livslängd).

Mips strategi kommer även fortsättningsvis att fokuseras på de tre huvudsakliga 

hjälmkategorierna Sport, Motorcykel och Säkerhet. Bolagets breda produktutbud, 

tillsammans med en underliggande marknadstillväxt och att nya marknadskanaler och 

geografiska marknader nu anses vara adresserbara, har resulterat i en utökad 

fokusmarknad för Mips omfattande totalt 195 miljoner hjälmar (tidigare fokusmarknad 

innefattade 130 miljoner hjälmar). Den totala hjälmmarknaden omfattar enligt bolagets 

bedömning 550 miljoner hjälmar (tidigare total marknad innefattade 410 miljoner hjälmar).

Mips nya långsiktiga (2027) finansiella mål är:

Nettoomsättning >SEK 2md – En nettoomsättning överstigande 2 miljarder SEK år 

2027

Rörelsemarginal >50% – Upprätthålla en underliggande rörelsemarginal 

överstigande 50%

Utdelning >50% – Ordinarie utdelning som andel av nettoresultatet

Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum i Stockholm imorgon den 9 juni 2022, mellan 

klockan 14.00 och 16.30. Presentationen inleds klockan 15.00 och kommer även att 

webbsändas live. Presentationer kommer att hållas av Max Strandwitz, VD och 

koncernchef, Karin Rosenthal, finanschef, Fredrik Kjellberg, marknadschef, och Johan 

Sauer, försäljningschef.

https://mipscorp.com/
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Presentationsmaterial och live-webbsändningen från kapitalmarknadsdagen kommer att 

göras tillgängliga via  omkring klockan 15.00 den 9 juni 2022.mipscorp.com

För ytterligare information, kontakta:

Max Strandwitz, VD och koncernchef 

 Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

tel +46 709 61 17 54

Karin Rosenthal, CFO

Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com

tel +46 768 34 63 66

Om Mips

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom detta område. 

Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ) säljs Mips ingredient brand model

säkerhetssytem till den globala hjälmindustrin. Teknologin grundar sig på över 25 års 

forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska 

Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 64 medarbetare inom forskning och 

utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även bolagets 

testanläggning är belägen. Mips aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer 

information se www.mipscorp.com

Denna information är sådan information som Mips AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-08 18:30 CEST.

Bifogade filer

Mips presenterar uppdaterad långsiktig strategi och finansiella mål på sin 

kapitalmarknadsdag

https://mipscorp.com/
https://mipscorp.com/sv/financial-event/kapitalmarknadsdag/
mailto:Max.Strandwitz@Mipsprotection.com
mailto:Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com
http://www.mipscorp.com/
https://storage.mfn.se/eb0619cf-39bc-446d-85e9-8a639ab3a81d/mips-presenterar-uppdaterad-langsiktig-strategi-och-finansiella-mal-pa-sin-kapitalmarknadsdag.pdf
https://storage.mfn.se/eb0619cf-39bc-446d-85e9-8a639ab3a81d/mips-presenterar-uppdaterad-langsiktig-strategi-och-finansiella-mal-pa-sin-kapitalmarknadsdag.pdf

