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Sammanfattning av kvartalet
Gruppens intäkter för det andra kvartalet uppgick till 8 626 TSEK (motsvarande en tillväxt om +5%
jämfört med samma period föregående år), varav nettoomsättningen uppgick till 7 603 TSEK och
övriga rörelseintäkter till 1 022 TSEK. Nettoomsättningen ökade med +17% jämfört med det andra
kvartalet 2019.
Konsekvenserna av Vietnams och omvärldens restriktioner för att begränsa spridningen av Covid19 har haft en tydlig påverkan på intäkter och resultat under andra kvartalet. Under framförallt april,
men även till viss del under maj, var stora delar av Vietnam nedstängt med omfattande restriktioner,
vilket påverkade Fram^ och dess ventures negativt. Även Standing Teams påverkades till betydande
utsträckning av den negativa utvecklingen i omvärlden - framförallt verksamhetens europeiska kunder
fick problem under mars-maj. En liknande effekt kunde även märkas i inledande nykund-dialoger som
plötsligt pausades. Även om spridningen av viruset och dess effekter på den lokala ekonomin varit
något mildare i Vietnam än i övriga världen, har Covid-19 medfört en ökad allmän försiktighet, vilket i
sin tur lett till att lokal efterfrågan påverkats negativt. Många företag har återgått till normal
verksamhet och trenden i Vietnam är allt mer positiv, även om internationella reserestriktioner
kvarstår.
Ledningsgruppen arbetar fortsatt aktivt med att hitta möjliga förvärvsobjekt. Under kvartalet
genomfördes tre djupare så kallade förvärvsgranskningar (eng. due diligence) av vietnamesiska ITbolag. Dessvärre identifierades under samtliga av dessa granskningsprocesser alltför betydande
riskfaktorer hos målbolagen (t.ex. högre kundkoncentration än förväntat), varför ledningsgruppen
valde att avbryta dessa processer och istället fokusera på andra mer robusta förvärvsobjekt. Totalt
under kvartalet har Bolaget utvärderat ca. 30 möjliga förvärvsobjekt.
I ett antal av portföljbolagen har arbetet med att resa externt kapital fortlöpt under kvartalet. För
tillfället förs dialoger med möjliga investerare för ett antal av Venture Builderns portföljbolag. Under
kvartalet presenterade externa investerare indikativa bud om att förvärva andelar i två av portföljens
bolag, men investeringskommitén ansåg emellertid att erbjudandena inte var tillräckligt attraktiva för
Fram^s aktieägare och avböjde därför buden. Noterbart är att lokala investerare i privata digitala
bolag i Sydostasien nu generellt är betydligt mer försiktiga till följd av corona-pandemin, vilket
försvårar kapitalanskaffningar på dotterbolagsnivå för tillfället.
Kostnadsbesparingarna som implementerades under slutet av första kvartalet har medfört lägre
kostnader. Bolaget fortsätter att arbeta med målsättningen att kontinuerligt förbättra lönsamheten i
samtliga dotterbolag inom gruppen.
Per sista juni uppgick kassan till ca. 44 MSEK och Fram^ avser att framförallt använda dessa likvida
medel till eventuella förvärv samt tilläggsinvesteringar i Venture Buildern.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta
pressmeddelande.
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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 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och
investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och
regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, 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.

