PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 26 april 2018

Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport
Kvartalet
•

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
framför allt av en extraordinär kostnad för ombyggnationen av online-plattformen för Carmudi
Vietnam som påverkar resultatet med ca 210 TSEK. Den nya plattformen möjliggör för Carmudi
Vietnam accelerera försäljningstillväxten och sin ambition 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.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida corporate.wearefram.com samt bifogad i detta
pressmeddelande.

Max Bergman
VD, Fram Skandinavien AB
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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marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 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.

