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Sammanfattning av delårsrapport 
 
 
Tillväxttakt och lönsamhet ökar 
 
 
Kvartalet 
 
• Tillväxttakten tilltar ytterligare. Bolagets omsättning under fjärde kvartalet 2017 uppgick till 4 

210 TSEK (2 336 TSEK), vilket motsvarar en ökning på 80% jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. Den starka försäljningsökningen är resultatet av både ett kraftigt inflöde av nya 
kunder samt expansion av befintliga kunders utvecklingsteam inom ramen för Standing Teams. 
 
 

• Lönsamheten ökar i gruppen och affärsområdet Standing Teams når 24,7% EBIT-
marginal före jämförelsestörande. EBIT för det fjärde kvartalet uppgick till 312 TSEK (65 TSEK) 
före jämförelsestörande poster vilket motsvarar en EBIT-marginal på 7,4%, vilket utgör mer än en 
fördubbling jämfört med motsvarande kvartal förra året (2,7%). Detta framförallt drivet av 
förbättrad lönsamhet i affärsområdet Standing Teams. För affärsområdet Standing Teams enskilt 
uppgick EBIT-marginalen till 24,7% före jämförelsestörande poster under okt-dec.  

 
 

• Två nya ventures under kvartalet. Inom affärsområdet Venture Building har Bolaget både 
uppnått sitt mål om att starta sitt första venture – beSmart. beSmart är en onlinemarknadsplats för 
försäkringar och produkter för privatpersoner. Därutöver har affärsområdet Venture Building även 
genomfört ett förvärv av en ledande vietnamesisk onlinemarknadsplats för bilar – Carmudi.vn. 
 

 
Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida corporate.wearefram.com samt bifogad i detta 
pressmeddelande. 
 
 
Verksamhetsuppdatering 
 
Bolagets omsättningsökning tilltog kraftigt under det fjärde kvartalet. Tillväxten jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år uppgick till mer än 80% under det fjärde kvartalet. Sett till helåret 2017 ökade omsättningen med 
mer än 50% jämfört med samma tidsperiod föregående år. Fram^ har även under årets fjärde kvartal ingått nya 
långsiktiga kundavtal med nya kunder i framförallt Skandinavien och Sydkorea. Därutöver har Bolaget inom 
Standing Teams expanderat många av Bolagets befintliga dedikerade utvecklingsteam på ett flertal kunders 
begäran att utöka samarbetena. 

Lönsamheten i termer av EBIT-marginal före jämförelsestörande poster för perioden oktober – december 2017 
uppgick till 7,4% (2,7%). Förbättringen beror framförallt på högre beläggningsgrad på overhead-resurser samt 
övrigt förbättrad lönsamhet i Standing Teams för hela året. Affärsområdet Standing Teams nådde en rekordhög 
EBIT-marginal om 24,7% under kvartalet. Sett till det fjärde kvartalets EBIT om -1 438 TSEK (62 TSEK) ska det 



 

sättas i relation till de engångskostnader för förvärv och spridningsemission inför börsnoteringen som uppgick till 
totalt -1 738 TSEK för perioden. Fram^ ser nu de positiva effekterna av de investeringar bolaget gjorde tidigare 
under året i form av utökade kontorslokaler och nyanställningar som möjliggjort ytterligare tillväxt inom Standing 
Teams. Under andra halvåret 2017 har både tillväxttakten stadigt ökat och lönsamheten förbättrats. Under första 
halvåret 2017 låg tillväxten på 23% jämfört med samma period året innan. Under  tredje kvartalet ökade den till 
47% och i fjärde kvartalet har den nått 80%. EBIT-marginalen före jämförelsestörande poster var upp från 4,4% 
2016 till 15,7% under andra halvåret 2017, trots att Bolaget nu har större overheadkostnader förknippade med att 
vara ett noterat bolag. 

Under årets fjärde kvartalet tog Fram^ sitt första viktiga steg inom affärsområdet Venture Building i och med 
förvärvet av Carmudi Vietnam - en motsvarighet till blocket.se för bilar. Förvärvet blir därför en viktig positionering 
i en av landets snabbast växande konsumentmarknader. Den lokala bilindustrin i Vietnam har de senaste tre åren 
vuxit med ca. 35 - 55% per år. Efter övertagandet i november kunde Carmudi Vietnam redan i december rapportera 
sina första intäkter. I övrigt fortgår arbetet med affärsområdet Venture Building enligt plan och under kvartalet 
genomfördes också Bolagets första nystart av ett venture i form av ett online marketplace för produkter inom 
försäkringar och privatsparande under namnet beSmart. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta 
Max Bergman, VD 
Telefon: +84-120 724 6216 
E-post: max.bergman@wearefram.com  
 
Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig 
Telefon: +46 8 124 00 425 
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com  
 
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550 
 
Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 08:00 CET 
 
 
 
Kort om Fram^ 
 
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden – företagsbyggande inom ramen för 
affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. 
Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och 
investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och 
regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima 
utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. 
Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan 
nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk 
plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens 
fortsatta snabba tillväxt. 
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