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Januari – mars 2018 
 

 Tillväxttakten tilltar ytterligare. Koncernens omsättning under första kvartalet 2018 
uppgick till 3 773 TSEK (2 102 TSEK), vilket motsvarar en organisk tillväxttakt om ca. 102%1 
(rapporterad ökning på cirka 80%), jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den starka 
försäljningsökningen är resultatet av ett kraftigt inflöde av nya kunder och projekt samt 
expansion av befintliga kunders utvecklingsteam inom ramen för Standing Teams.  
 

 Lönsamheten i affärsområdet Standing Teams är fortsatt stark. EBIT uppgick till 826 
TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 22,3%. 
 

 Två affärsområden har vuxit fram. Idag innehåller gruppen två distinkta affärsområden – 
det starkt lönsamma och kassaflödesgenerande Standing Teams samt Venture Building där 
gruppen investerar större delen av sitt kapital i nya ventures med framtida starka kassaflöden 
och värdepotential. Investeringarna i det nystartade affärsområdet Venture Building drar i den 
nuvarande uppbyggnadsfasen av naturliga skäl ned rapporterad konsoliderad EBIT till -683 
TSEK. Under det första kvartalet 2018 består de löpande kostnaderna i Venture Buildern 
framförallt av en extraordinär kostnad för ombyggnationen av online-plattformen för Carmudi 
Vietnam som påverkar resultatet med cirka -210 TSEK. Den nya plattformen möjliggör för 
Carmudi Vietnam att accelerera försäljningstillväxten samt att realisera sin vision om att bli 
marknadsledare i Vietnam. 
 

 Två nya ventures under kvartalet. Inom affärsområdet Venture Building initierades 
ytterligare två ventures under det första kvartalet 2018. En geografisk expansion av 
SmartBuddy (jämförelsesite för finans- och försäkringsprodukter) till Sri Lanka samt en lansering 
av Nordic Coder - en utbildningsakademi för Vietnamesiska IT-ingenjörer.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 I den rapporterade omsättningen för första kvartalet 2017 ingår cirka 235 TSEK (644,969,227 VND) från affärsområdet 
Intrepid Ecommerce Services som såldes av genom en inkråmsaffär under mitten av 2017. Den jämförbara omsättningen för 
jan-mar 2017 för de affärsområden som finns kvar i gruppen idag är således cirka 1 867 TSEK. 
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Utvalda nyckeltal i sammanställning 

  2018 2017   2017 2016 2015 

TSEK jan-mar ¹ jan-mar ¹   jan-dec jan-dec jan-dec 

         
Nettoomsättning 3 773 2 102  11 794 7 968 2 207 

Tillväxttakt %  79,5% -  48,0% 261,0% - 

Organisk tillväxttakt % 102,1%      

EBITDA -681 65  1 331 1 030 85 

EBITDA % -18,0% 3,1%  11,3% 12,9% 3,9% 

EBIT före jämförelsestörande poster -683 62  1 294 1 014 83 

EBIT före jämförelsestörande poster % -18,1% 2,9%  11,0% 12,7% 3,8% 

EBIT -683 62  875 1 014 83 

EBIT-marginal % -18,1% 2,9%  7,4% 12,7% 3,8% 

Soliditet 95,1% 54,2%  91,8% 54,2% 37,4% 

Eget kapital 38 278 1 462  20 161 1 357 353 

Balansomslutning 40 271 2 741  21 964 2 505 945 

Resultat per aktie -0,3 -330  -0,3 999 69 

Antal aktier 2 944 444 1 000  2 500 000 1 000 1 000 

       
¹ Perioden är ej reviderad.       

 
 
 
 
 
Definitioner av nyckeltal 
Rörelseresultat: Resultat före finansnetto. 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.  
EBITDA: Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.  
EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettoomsättningen.  
Vinstmarginal: Periodens resultat efter skatt i relation till nettoomsättningen.  
Soliditet: Eget kapital Inklusive minoritetsposter i procent av balansomslutningen vid periodens slut. 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 
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Kommentarer till utvecklingen januari till mars 2018 
 

Verksamhetsuppdatering 

Bolagets omsättningsökning tilltog kraftigt under årets första kvartal. Bolagets organiska tillväxt, jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år, uppgick till cirka 102% under det första kvartalet. Detta är nu tredje kvartalet 
i rad där bolaget ökar sin organiska tillväxttakt. Tillväxten drivs framförallt av ett underliggande starkt kundinflöde 
till Standing Teams. Därutöver har flera kunder efterfrågat utökade samarbeten av Bolagets befintliga dedikerade 
utvecklingsteam.  

Lönsamheten i termer av EBIT-marginal för Standing Teams för perioden januari – mars 2018 uppgick till 22,3%. 
Den fortsatt starka lönsamheten beror framförallt på högre beläggningsgrad på overhead-resurser, ett par 
lönsamma projekt för det koreanska konglomeratet Lotte samt övrigt förbättrad lönsamhet i Standing Teams.  

Affärsområdet Venture Building tog ytterligare två viktiga steg under kvartalet med besluten om att geografiskt 
expandera SmartBuddy till Sri Lanka och att initiera Nordic Coders i Vietnam. Venture Building följer planen som 
kommunicerats och har så långt fyra ventures i portföljen: 

1. Carmudi Vietnam 
2. SmartBuddy Vietnam 
3. SmartBuddy Sri Lanka 
4. Nordic Coders 

 

Teamen bakom SmartBuddy arbetar hårt för lansering under andra kvartalet och gör bland annat stora framsteg 
med lokala försäkringspartners. SmartBuddy Vietnam har dessutom ytterligare stärkt sin ledningsgrupp med Co-
Founder Ricky Wald som har mer än 15 års erfarenhet från bland annat Boston Consulting Group, A.T. Kearney 
och som strategi- och affärsutvecklingschef för NGA HR (ett portföljbolag till det globalt ledande riskkapitalbolaget 
KKR). Ricky Wald är från England och är utbildad på Oxford University med en examen i matematik. 

Carmudi har under perioden efter övertagandet från Rocket Internet genomfört en total ombyggnad av online-
plattformen som blev klar i slutet av mars. Det är först med den färdiga plattformen som sitens besökstrafik och 
konvertering kan genomgå den signifikanta uppskalning och förbättring som Fram^ planerar för Carmudi Vietnam. 

Under årets första kvartal utförde även Bolaget en riktad emission på 20 MSEK för att möjliggöra snabbare 
geografisk expansion av affärsmodeller samt förvärv av bolag. Vidare har bolagets investeringsorganisation med 
tillhörande processer etablerats väl. Processen för att identifiera, utvärdera och utveckla nya ventures samt 
potentiella förvärv förbättras och vidareutvecklas kontinuerligt. Under kvartalet anställdes i detta avseende även 
Ömer Güven i rollen som Investment Director på Fram^. Ömer kommer från Tyskland och har ca. 10 års erfarenhet 
av finans och investeringar, med bl.a. tidigare anställning på M.M. Warburg & Co. Ömer kommer från och med juni 
vara baserad på Fram^s huvudkontor i Ho Chi Minh City, Vietnam. 
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Koncernens rapport över resultatet för affärsområdena 

 

Affärsområden        

2018 Standing Teams Venture Builder Group Overhead 

TSEK jan-mar jan-mar jan-mar 

      

Omsättning 3 709 63 0 

Övriga rörelseintäkter       

Summa intäkter 3 709 63 0 

      

Övriga externa kostnader -360 -520 -388 

(Varav engångskostnader) 0 0 0 

Personalkostnader -2 511 -611 -44 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 838 -1 068 -432 

      

Avskrivningar -12 0 0 

Rörelseresultat (EBIT) 826 -1 068 -432 

        
Rörelseresultat rensat för 
engångskostnader (EBIT) 826 -1 068 -432 

      

EBIT-marginal, % 22,3%     
EBIT-marginal, % rensat för 
engångskostnader 22,3%     
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Finansiell information 

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Fram^s reviderade årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017, 2016 och 2015. Bolagets oreviderade delårssiffror för 2018 och 2017 är 
hämtade ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 jan – 31 mar 2018 med jämförelsetal för samma 
period 2017. Bolagets årsredovisning för 2017, 2016 och 2015 har upprättats med tillämpning av 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3), om inte något annat anges.  
 

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag 

  2018 2017 2017 2016 2015 
TSEK jan-mar ¹ jan-mar ¹ jan-dec jan-dec jan-dec 

        
Nettoomsättning 3 773 2 102 11 794 7 968 2 207 
Övriga rörelseintäkter       214 81 
Summa intäkter 3 773 2 102 11 794 8 182 2 288 

        
Övriga externa kostnader -1 265 -353 -3 588 -1 785 -1 961 
Personalkostnader -3 189 -2 073 -7 294 -5 367 -242 
Rörelseresultat före avskrivningar  -681 -324 912 1 030 85 
(EBITDA)        
Avskrivningar -2 0 -41 -16 -2 
Rörelseresultat (EBIT) -683 -324 871 1 014 83 

        
Finansnetto 9 -6 -20 0 17 
Resultat före skatt -674 -330 851 1 014 100 

        
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 
Skatt 0 0 0 -15 -31 
Periodens resultat -674 -330 851 999 69 

        
            

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,3 -330,0 0,6 999,0 69,0 
Resultat per aktier efter utspädning (SEK) -0,2 -330,0 0,3 999,0 69,0 
Antal aktier före utspädning 2 500 000 1 000 1 525 000 1 000 1 000 
Antal aktier efter utspädning 2 944 444 1 000 2 500 000 1 000 1 000 

            
¹ Perioden är ej reviderad.      
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RESULTATRÄKNING JANUARI - MARS 
 
Omsättningen för Q1 uppgick till 3 773 TSEK vilket är en ökning med 1 671 TSEK mot samma period föregående 
år då omsättningen uppgick till 2 102 TSEK. Ökningen motsvarar en rapporterad tillväxt om cirka 79,5 procent 
(motsvarande 102,1 procent organisk tillväxt) till följd av ökad försäljningsvolym av Bolagets tjänster inom 
affärsområdet Standing Teams.  
 
 
Kostnader 
Kostnaderna för Q1 2018 uppgick till 4 454 TSEK, att jämföra med 2 426 TSEK under samma period föregående 
år. Totala kostnader ökade med cirka 84% jämfört med samma period föregående år.  
 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Q1 2018 uppgick till -683 TSEK, att jämföra med -324 TSEK under samma period föregående 
år.  
 
 
Resultat före skatt 
Resultat före skatt för Q1 2018 uppgick till -674 TSEK jämfört med -330 TSEK under samma period föregående år. 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

        2018 2017 2017 2016 2015 

TSEK       31 mar ¹ 31 mar ¹ 31 dec 31 dec 31 dec 

TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar       
Immateriella 
anläggningstillgångar       
Balanserade utvecklingsutgifter   50 55 308 59 0 
Summa immateriella 
anläggningstillgångar 50 55 308 59 0 

         
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 231 161 224 158 34 
Summa 
inventarier   231 161 224 158 34 

         
Övriga finansiella tillgångar   648 673 684 988 103 
Summa 
anläggningstillgångar  929 889 1 216 1 205 137 

         
Omsättningstillgångar       
Kundfordringar   904 107 805 24 69 
Övriga fordringar   621 505 539 289 177 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 193 23 113 10 13 
Summa 
omsättningstillgångar  1 718 635 1 457 323 259 

         
Kassa och bank   37 624 458 19 307 977 549 
SUMMA TILLGÅNGAR   40 271 1 982 21 980 2 505 945 

         
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER       
Eget kapital        
Aktiekapital   981 100 833 100 100 
Övrigt eget kapital   37 971 1 210 18 493 259 184 
Periodens resultat     -674 -330 851 998 69 
Summa eget 
kapital   38 278 980 20 177 1 357 353 

         
Övriga långfristiga skulder   30 36 30 38 0 
Summa långfristiga skulder  30 36 30 38 0 

         
Kortfristiga 
skulder        
Leverantörsskulder   105 2 373 0 138 
Övriga kortfristiga skulder  1 569 908 819 842 219 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 289 56 581 268 235 
Summa kortfristiga skulder  1 963 966 1 773 1 110 592 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 40 271 1 982 21 980 2 505 945 
¹ Perioden är ej reviderad.       
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BALANSRÄKNING JANUARI - MARS 
 
Totala tillgångar 
Fram^s totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2018 till 40 271 TSEK (1 982 TSEK) varav 929 TSEK (889 TSEK) 
utgjordes av anläggningstillgångar och 1 718 TSEK (635 TSEK) utgjorde omsättningstillgångar. 
 
Anläggningstillgångar 
Per den 31 mars 2018 utgjordes Fram^s anläggningstillgångar av 50 TSEK (55 TSEK) immateriella 
anläggningstillgångar och 231 TSEK (161 TSEK) materiella anläggningstillgångar. Fram^s övriga finansiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2018 till 648 TSEK (673 TSEK).  
 
Omsättningstillgångar 
Fram^s omsättningstillgångar bestod per den 31 mars 2018 av kundfordringar om 904 TSEK (107 TSEK), övriga 
tillgångar om 814 TSEK (528 TSEK). 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Eget kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 38 278 TSEK (980 TSEK) motsvarande en ökning om 37 298 TSEK, 
huvudsakligen beroende på de två emissionerna. 
 
Totala skulder 
Fram^s totala skulder uppgick per den 31 mars 2018 till 1 993 TSEK (1 002 TSEK) varav 30 TSEK (36 TSEK) var 
långfristiga skulder och 1 963 TSEK (966 TSEK) kortfristiga skulder. 
 
 
 
 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i 
sammandrag 

  2018 2017 2017 2016 2015 
TSEK jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec jan-dec 

Ingående eget kapital 20 177 1 357 1 357 353 284 
Omräkningsdifferens -344 -47 -113 5 0 
Periodens resultat -674 -330 851 999 69 
Periodens övriga total resultat 0 0 0 0 0 
Nyemission 19 119 0 18 082 0 0 

      
Utgående eget kapital 38 278 980 20 177 1 357 353 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

        2018 2017 2017 2016 2015 

TSEK       jan-mar¹ jan-mar¹ jan-dec jan-dec jan-dec 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -674 -330 851 1 014 129 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 0 246 41 22 -32 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före      
förändring av rörelsekapital  -674 -84 892 1 036 97 

         
Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga 
fordringar  -261 -312 -1 089 -1 019 -276 

Förändring av kortfristiga skulder   190 -144 659 556 403 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -745 -540 462 573 224 

         
Investeringsverksamheten       
Försäljning inventarier   0 0 0 0 0 
Investering i immateriella 
tillgångar  0 0 -206 -59 -36 

Investering i materiella tillgångar   7 0 -94 -131 0 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 7 0 -300 -190 -36 

         
Finansiering        
Nyemission       19 119   18 082     

Kassaflöde från finansiering       

         
Periodens kassaflöde   18 381 -540 18 244 383 188 

         
Förändringar av likvida medel       
Likvida medel vid periodens 
början  19 307 977 977 549 361 

Valutadifferens på likvida medel   -64 21 86 45 0 

Likvida medel vid periodens slut 37 624 458 19 307 977 549 
¹ Perioden är ej reviderad. 
 
KASSAFLÖDE 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 31 mars 2018 till -745 TSEK jämfört 
med -540 TSEK motsvarande period föregående år. 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Under perioden 1 januari– 31 mars 2018 uppgick Fram^s kassaflöde från investeringsverksamheten till 7 TSEK 
jämfört med 0 TSEK motsvarande period föregående år. 
 
Periodens kassaflöde 
Periodens kassaflöde uppgick till 18 381 TSEK jämfört med -540 TSEK motsvarande period föregående år. 
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Väsentliga händelser under perioden och övrig information 

 
 28 mar 2018: Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta ett digitalt 

utbildningsbolag (”Nordic coders”) i Vietnam för IT-Ingenjörer 
 

 22 mar 2018: Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att expandera online 
marketplace för försäkringar & finansiella konsumentprodukter (”Smartbuddy”) till Sri lanka 
 

 28 feb 2018: Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK för snabbare geografisk 
expansion i Sydostasien 

 

 
 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 
 23 apr 2018: Fram^s dotterbolag, Carmudi Vietnam, ingår avtal om att förvärva samtliga tillgångar i 

Otos 
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Noter 

 
Not 1 Företagsinformation 

Fram Skandinavien AB (publ) med organisationsnummer 556760-2692 samt Fram^s dotterbolag i Vietnam 
benämns i denna rapport som Fram^. Företaget har sitt säte i Uppsala. 
 
Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej annat anges. 
 
Fram Skandinavien AB 
c/o Kapa Förvaltning 
Gyllerogatan 1 
233 51 Svedala 
Web: corporate.wearefram.com 
 
 

Not 2 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), 
om inte något annat anges. Redovisningsprinciperna är inte förändrade jämfört med föregående period. 

 

Not 3 Transaktioner med närstående 

Inga. 

 

Not 4 Granskning av delårsrapporten 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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Riskfaktorer 

Riskerna som beskrivs nedan är inte rangordnade i någon särskild ordning. Presentationen nedan gör inte anspråk på att vara 
heltäckande, och av naturliga skäl kan alla riskfaktorer inte förutses eller beskrivas i detalj. Därför måste varje investerare göra 
en samlad bedömning som även innefattar informationen i resten av memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. 
Riskerna och osäkerhetsfaktorerna nedan kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. De kan också orsaka en värdeminskning i Bolagets aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av 
sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ 
effekt. 
 

Bolagets värdeutveckling 

Bolagets värde är i all väsentlighet beroende av utvecklingen på de investeringar som Bolaget gör, utvecklingen av Bolagets 
Standing Teams samt resultatet av Bolagets hantering av likvida medel. Det finns risk för att Bolagets tillgångar inte ökar i värde, 
eller att värdet inte förblir intakt, vilket innebär att det finns en risk för att investerat kapital inte kan återfås i samband med en 
likvidation av Bolaget. Det bör understrykas att Bolaget nästan uteslutande kommer att investera i investeringsobjekt som i första 
hand riktar sig mot investerare som är särskilt insatta i riskkapitalbranschen och att dessa i vissa fall kan ha en riskbild som skiljer 
sig från de värdepappersfonder som privatpersoner vanligtvis investerar i, exempelvis genom att de underliggande 
investeringsobjekten är färre och att det därmed är en mer begränsad riskspridning. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med 
att återfå det investerade kapitalet i investeringsobjektet, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.  

Marknad 

Bolaget, har för avsikt att etablera nya dotterbolag inom sin Venture Building-verksamhet. Dessa investeringsobjekt kan i vissa 
fall vara starkt beroende av att de marknader som de är verksamma på utvecklas positivt. Skulle dessa marknader utvecklas på 
ett sätt som är negativt för Bolaget finns det en risk att värdet på enskilda investeringar sjunker, vilket kan ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Likviditetsrisk 

Det finns en risk att Bolaget inte kommer kunna möta kortfristiga betalningsåtaganden till följd av likviditetsbrist. Likviditetsbrist 
skulle kunna uppstå om exempelvis en eller flera av Bolagets kunder inte betalar sina fakturor till Fram^ i tid eller att en eller 
flera av Bolagets kunder plötsligt avslutar sina långsiktiga serviceavtal med Fram^. Likviditetsbrist skulle också kunna uppstå i ett 
eller flera av Bolagets dotterbolag inom ramen för Venture Building-verksamheten. Misslyckas Bolaget eller dess dotterbolag med 
att möta kortfristiga betalningsåtaganden kan det resultera i en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.  

Kreditrisk 

Kreditrisk definieras som risken att Bolagets motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Om så sker 
finns det en risk att Bolaget misslyckas fullgöra sina egna åtaganden, såsom framtida betalningar. Detta medför en konkret 
kreditrisk för det fall motparterna får problem att fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget, vilket kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Skatterisker 

Bolagets verksamhet samt transaktioner mellan koncernföretagen, bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av skattelagar. Det 
finns en risk för att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av 
administrativ praxis är felaktig, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Beroende av nyckelpersoner 

De flesta av de kundteam som Bolaget bygger inom sin IT-utvecklingsverksamhet är beroende av IT-ingenjörerna i det specifika 
teamet. Bolaget är även beroende av en handfull nyckelpersoner i varje givet dotterbolag inom Venture Building. Om 
nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget på ett tillfredställande sätt, kan detta i sin tur inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Risk relaterad till ledande befattningshavares bosättning 
Då mindre än halva styrelsen och den verkställande direktören är bosatta utom EES så har Bolaget fått dispens från Bolagsverket 
avseende kraven på styrelsens och den verkställande direktörens bosättning. Dispensen avseende styrelsen gäller till den 31 
januari 2019 medan dispensen för VD:n gäller till den 31 januari 2018. I det fall kraven på bosättning inte uppfyllts vid respektive 
dispens utgång, och ingen ny dispens beviljas, behöver Bolaget ändra styrelsesammansättning och/eller byta verkställande 
direktör, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  
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Klientrisk 

Bolagets kundrelationer är långsiktiga och genererar stabila återkommande månatliga kassaflöden. Det är vanligt förekommande 
att bolag i tidiga faser, likt de verksamheter som Bolaget investerar i inom ramen för sitt affärsområde har en högre koncentration 
till en eller ett par viktiga klienter. Klientrisken kan i sådana sammanhang anses vara förhöjd. Det finns en risk att en kund av 
någon anledning väljer att avsluta avtal med Bolaget, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.  

Förmåga att hantera tillväxt 

I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Denna risk är ännu högre i de 
tidiga verksamheter som Bolaget investerar inom ramen för sitt affärsområde Venture Building. Det finns en risk att Bolaget 
misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Valutarisker 

Majoriteten av Bolagets intäkter faktureras i USD, medan större delen av kostnadsbasen är i Vietnamesiska Dong (VND). Den 
Vietnamesiska Dongen är peggad mot en valutakorg där USD är dominerande. Om valutaförhållandet USD/VND utvecklas åt ett 
ogynnsamt håll för Bolaget (det vill säga en förstärkning av VND gentemot USD) kan det ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Konjunkturutveckling 

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, 
försäljningspriser och aktievärdering. Det finns en risk att Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av 
dessa faktorer, vilka står utanför Bolagets kontroll, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Konkurrens 

Det råder konkurrens på marknaden för IT-tjänster som riktar sig till olika företag samtidigt som konkurrensbilden ständigt 
förändras på marknaderna där Bolaget är verksamt. Utöver detta tillkommer risken att Bolaget kan ha missbedömt konkurrensen 
på en eller flera marknader som det blir aktiv på inom ramen för nya verksamheter inom affärsområdet Venture Building. En 
försvårad konkurrenssituation skulle kunna göra att Bolaget inte uppnår tillväxtmål på grund av bland annat prispress eller minskad 
orderingång vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Risk vid etablering av nya dotterbolag 

Inom ramen för affärsområdet Venture Building agerar Bolaget tidig investerare och inkubator i nystartade dotterbolag med 
mindre etablerade affärsmodeller. Detta medför en risk att affärsmodellerna inte får den respons Bolaget förväntat sig i den/de 
utvalda marknaderna. I ett sådant fall föreligger risk att fortlevnaden för det specifika dotterbolaget äventyras, vilket kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Politiska risker  

Bolagets verksamhet leds och samordnas i Vietnam, genom det Vietnamesiska dotterbolaget Fram Ltd. Risker kan uppkomma 
genom förändringar i lagstiftning, beskattningar, tullar och avgifter, växelkurser och andra villkor som gäller för bolag verksamma 
på internationella marknader. Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på Bolagets verksamhet. Bolaget kommer även att 
påverkas av faktorer förknippade med det politiska och ekonomiska klimatet i de länder de bedriver sin verksamhet, primärt 
Vietnam, vilka kan ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Tvister 

Det finns en risk att Bolaget i framtiden involveras i domstolsprocesser och/eller skiljeförfaranden. Den här typen av rättsliga 
processer kan vara tids- och kostnadskrävande och det finns en risk för att de inte kan lösas på ett för Bolaget fördelaktigt sätt. 
Det finns även en risk för att Bolaget vid förlust i rättsliga processer tvingas ersätta motparten för processkostnader vilket kan ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Risk med affärsmodellen 

Bolaget har en affärsmodell som bygger på samarbete med externa aktörer och affärspartners. I händelse av förseningar i 
marknadslanseringen, eller om marknadsacceptansen blir lägre än förväntat, finns det en risk för negativa effekter på Bolagets 
eller Bolagets dotterbolags verksamhet, finansiella ställning och resultat. Eftersom många av de affärsmodeller som utvecklas 
inom ramen för affärsområdet Venture Building är relativt nya och obeprövade på de marknader som adresseras föreligger en 
förhöjd risk i dessa affärsmodellers marknadsacceptans under de tidiga faserna av verksamhetens utveckling.   
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