Pressmeddelande 14 april 2021

Fortsatt hög tillväxt för Freja eID:s nyckeltal
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man under det första kvartalet 2021 bibehöll en fortsatt hög
tillväxt på de fyra nyckeltal som man bedömer vara de viktigaste indikatorerna för Freja eID:s utveckling:
antal användare, transaktioner, avtal samt intäkter.
I samband med bokslutskommunikén för 2020 offentliggjorde Freja eID för första gången den kvartalsvisa
utvecklingen för de fyra nyckeltalen. Ambitionen är att redovisa dessa nyckeltal regelbundet för att bolagets
intressenter bättre ska kunna följa utvecklingen för Freja eID.
Nedan beskrivs utvecklingen för respektive nyckeltal för tjänsten Freja eID under det första kvartalet 2021, det
vill säga mellan den 1 januari och 31 mars. För nyckeltal och intäkter för den samlade verksamheten i Freja eID
Group AB ber vi att få hänvisa till den rapport som publiceras den 6 maj 2021. Siffror i parentes avser
motsvarande period 2020.
- Antal registrerade användare uppgick den 31 mars 2021 till 142 000 (36 000) st, vilket är en ökning med
288% jämfört med 31 mars 2020. Under första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021, ökade antalet användare
med 42 000 (11 000) st. Den öppna orderboken uppgick per den 31 mars till 110 000 användare, en ökning
med 3000 under det första kvartalet 2021. Den öppna orderboken avser användare vi avtalat om med kunder i
fastprisavtal, men där användaren ännu inte registrerat sig.
- Antalet avtal uppgick den 31 mars 2021 till 285 (178) st, vilket motsvarar en ökning med 60% jämfört med 31
mars 2020 och en ökning med 33st från den 31 december 2020.
- Antalet transaktioner uppgick under första kvartalet till 435 000 (118 000) st vilket är en ökning med 270%
jämfört med samma period föregående år. Antalet transaktioner ökade under första kvartalet med 116
000 st eller motsvarande 37% jämfört med fjärde kvartalet 2020.
- Intäkterna avseende tjänsten Freja eID uppgick under första kvartalet till 627 000 (289 000) SEK,
vilket motsvarar en ökning med 117% jämfört med samma period föregående år. Intäkterna ökade med
72% jämfört med fjärde kvartalet 2020.
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Tillväxtsiffrorna på alla områden talar sitt tydliga språk och bekräftar återigen att vår strategi för Freja eID var
riktig. Varje användare som kommer in bidrar både till intjäning och att skapa mer intresse från nya tjänster.
Nu är tiden mogen att växla upp ytterligare med avseende på användartillväxt och expansion.”
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se
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