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OM DOMETIC 
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- 
och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och 
mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, 
redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 

 

Dometic rapporterar omräknade finansiella siffror 
per ny segmentsstruktur för perioden 2019-2021 

• Som tidigare meddelats kommer Dometic att rapportera marinverksamheten som ett separat 
segment från och med rapporteringen av kvartal 1 2022. 

• Other global verticals samt Igloo verksamheten kvarstår i segmentet Global. Segmenten 
Americas, APAC och EMEA kvarstår som tidigare. 

• Segmenten kommer att mätas på EBITA före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar och jämförelsestörande poster med början från rapporteringen av kv 1 2022. 

• För att underlätta jämförelser jämfört med föregående perioder offentliggör Dometic idag de 
omräknade finansiella resultaten för åren 2019 - 2021 för helår och per kvartal. Omräknade 

finansiella siffror finns tillgängliga på https://www.dometicgroup.com/en/investors 

 
Bakgrund till att ha Marine som ett separat segment 

Marine är en stark och prioriterad global plattform där Dometic förser den globala marinindustrin med 
ett brett utbud av innovativa produkter för både fritids- och professionella marknader. Marine har varit 
ett undersegment i segmentet Global sedan början av 2021 och under året har en global verksamhet 
etablerats. Med en stark marknadsposition som bas och genom att driva på kontinuerlig innovation har 
Dometic ambitionen att växa denna verksamhet ytterligare globalt. 

Ny segmentsstruktur från och med rapporteringen av kvartal 1 2022 

• Americas 

• APAC 

• EMEA 

• Marine (ingick tidigare i segment Global) 

• Global (består av “Other global verticals” och “Igloo”) 

Segmenten kommer att mätas på EBITA före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar och jämförelsestörande poster med början från rapporteringen av kv 1 2022.  

Introduktion av måttet Justerad vinst per aktie 
Med början från rapporteringen av kvartal 1 2022 kommer Dometic att rapportera en Justerad Vinst 
per aktie som ett komplement till det redan existerande måttet Vinst per aktie. Den Justerade Vinst per 
aktie exkluderar påverkan från avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och 
jämförelsestörande poster.  

Omräknade finansiella segmentsresultat samt historisk Justerad Vinst per aktie finns tillgängliga på: 
https://www.dometicgroup.com/en/investors.  
Publiceringsdaum av delårsrapporten för det första kvartalet 2022 är den 28 april 2022. 

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:    
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations  
Phone: +46 73 056 97 35 
Email: rikard.tunedal@dometic.com 
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