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Candles Scandinavia växer med mer än +100% 
(jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal 
om ca +5% (-26%) för Q1 2022

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles”) beräknas i kommande rapport öka omsättningen 
med +100% och samtidigt upprätthålla en positiv EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) i Q1 2022 
(jämfört med samma period föregående år), vilket överträffar tidigare kommunicerade 
tillväxtmål (+30% på årsbasis).

Candles publicerar sin Q1-rapport den 29:e augusti. Dock ser bolaget redan i de preliminära 
siffrorna att det tidigare kommunicerade tillväxtmålet om +30% kommer att överträffas varför 
bolaget nu väljer att informera marknaden om detta redan innan de finala siffrorna är fastställda. 
Bolagets preliminära siffror visar en omsättningstillväxt överstigande +100% jämfört med Q1 
föregående verksamhetsår. Utöver detta når bolaget en högre EBITDA-marginal i Q1 än 
motsvarande period föregående år, +5% (-26%), samt högre än föregående verksamhetsår, maj 
2021-april 2022 (-8%). Detta är ett resultat av de stora investeringar som genomfördes föregående 
verksamhetsår, såsom produktionskapacitetsåtgärder, utökad R&D-funktion samt utökad säljkår 
vilket genererar positiv omsättnings- och EBITDA-effekt redan innevarande verksamhetsår. 
Generellt kan nämnas att Q1 historiskt sett varit ett svagare kvartal både avseende omsättning och 
EBITDA.

Candles Scandinavia publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet av innevarande 
verksamhetsår måndagen den 29 augusti 2022.

Kontakter

Viktor Garmiani
VD
+46 (0) 73 519 39 99
viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell
CFO
+46 (0) 76 110 31 00
martin.fredell@candles.se

mailto:viktor.garmiani@candles.se
mailto:martin.fredell@candles.se


Pressmeddelande
10 augusti 2022 09:32:00 CEST

  Candles Scandinavia AB CV-gatan 38B SE-703 82 Örebro

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en 
ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt 
nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt 
alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. 
Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av 
kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla 
dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om 
ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Detta har resulterat 
i en genomsnittlig tillväxttakt på 50% årligen de senaste tre åren. Den starka efterfrågan i 
kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig 
kraftig tillväxttakt även framöver.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Denna information är sådan information som Candles Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-10 09:32 CEST.
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