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Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport januari – mars 2020 

Sammanfattning av kvartalet 

Gruppens intäkter för det första kvartalet uppgick till 10 648 TSEK (motsvarande en tillväxt om +62% 

jämfört med samma period föregående år), varav nettoomsättningen uppgick till 8 216 TSEK och 

övriga rörelseintäkter till 2 432 TSEK. Nettoomsättningen ökade med +46% jämfört med första 

kvartalet 2019. 

Under kvartalet drabbades Vietnam av den globala Corona-pandemin, vilket hade en betydande 

påverkan på kommersiell verksamhet i landet. Sett till totalt antal fall (270 stycken per 30 april 2020) 

samt avsaknaden av dödsfall, är Vietnam förhållandevis förskonat jämfört med flertalet andra länder 

i regionen och världen, bl.a. på grund av att landet tidigt införde omfattande restriktioner i termer av 

skolstängningar, gränsstängningar samt allmän nedstängning av kommersiell aktivitet i mitten av april. 

Av naturliga skäl har dessa nedstängningar haft direkt och indirekt påverkan på Fram^-gruppens 

intäkter och resultat. Standing Teams, med flertalet kunder i Europa, påverkades negativt av att ett 

antal kunder råkat ut för ekonomiska svårigheter som en följd av pandemins inverkan på deras 

verksamhet. Likaså har affärsområdet Venture Building drabbats negativt av de restriktioner som 

Vietnam infört vad beträffar skolor och generell ekonomisk aktivitet – t. ex. har skolstängningarna 

påverkat Lasluz och restriktioner om att det inte är tillåtet att träffas mer än två personer i grupp har 

påverkat klasser för Nordic Coder. 

Mot bakgrund av corona-pandemin beslutade Fram^ under kvartalet att implementera ett 

kostnadsbesparingsprogram. Programmet innebär bland annat att Buildde stängdes ned och att 

lanseringen av Bidbidi skjuts upp på obestämd framtid. Vidare belastas resultatet under årets första 

och andra kvartal negativt av omstruktureringskostnader av engångskaraktär. Programmet kommer 

att vara implementerat innan slutet av det andra kvartalet och väntas att medföra positiva besparingar 

om upp till 500 TSEK per månad. Venture Builder-portföljen består efter omstruktureringen av åtta 

verksamma ventures  (varav Dragonlend, Smartbuddy och Wowmelo drivs vidare i form av en 

sammanslagen fintech-grupp med en gemensam ledningsgrupp). 

Även den vietnamesiska nyårsledigheten (”Tet”) inföll under första kvartalet. Nyåret inföll i år i slutet 

av januari och början av februari (en period om totalt cirka tre veckor) och hade, som alltid, en 

betydande påverkan på generell kommersiell aktivitet i landet då det stora flertalet vietnameser reser 

ut i landet för att fira högtiden med familj, släkt och vänner. 

Jämfört med föregående kvartalet förbättrades resultatet med drygt 1,9 MSEK och uppgick till –

5 647 TSEK. Detta delvis tack vare ökande rörelseintäkter då nettoomsättningen under kvartalet 

påverkades negativt av framförallt coronautbrottet, men även till viss del av Tet.  

Fram^ är fortsatt välkapitaliserat och har en kassa om drygt 51 MSEK. 

 

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

pressmeddelande. 



 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:00 CEST. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Max Bergman, VD 
Telefon: +84-70 724 6216 
E-post: max.bergman@wearefram.com   
 
Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig 
Telefon: +46 72 509 31 17 
E-post: niklas.berglund@wearefram.com  
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se  
 
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. 
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