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Freetrailer Group A/S rapporterar en betydande tillväxt 
under första kvartalet 2019/2020 på 27,2 % 
 
Nyligen meddelade Freetrailer sitt inträde på den tyska marknaden med öppnandet av ett 
kontor i Hamburg och rapporterar nu även om en betydande förstärkning av företagets 
position på de befintliga marknaderna i Skandinavien. Freetrailer redovisar en betydande 
tillväxt – både i antalet samarbetspartner och antalet uthyrningar jämfört med samma 
period föregående år, som även det var ett rekordår. 
 
Freetrailers affärsmodell och starka position på den skandinaviska marknaden visar sig vara 
mycket gynnsam med en rekordhög uthyrningsfrekvens. En ökning av antalet uthyrningar på 
27,2 % under första kvartalet 2019/2020, från 88 000 föregående år till 113 000 detta år, indikerar 
att Freetrailer står inför år med betydande tillväxt. 
 
Den uppåtgående trenden och den ökande efterfrågan beror delvis på den delekonomiska 
kulturen som är särskilt framgångsrik i Sverige och Norge. En jämförelse mellan det första 
kvartalet 2018/2019 och det första kvartalet 2019/2020 uppvisar en ökning av antalet uthyrningar 
med 80 % på den norska marknaden och 38,6 % på den svenska marknaden. 
 
Rekordmånad med 40 000 uthyrningar under juli 
 
Hela den skandinaviska marknaden har uppvisat en oerhört positiv utveckling sedan början av 
det nya räkenskapsåret och under juli månad satte Freetrailer rekord med över 40 000 
uthyrningar. 
 
Detta är inte bara positivt för Freetrailer utan även för företagets samarbetspartner som också 
kan glädjas åt utvecklingen med nöjda kunder som drar nytta av tjänsten. 
 
”Vi börjar verkligen se positiva resultat från det arbete som inleddes strax efter börsnoteringen 
beträffande prioriterade områden där vårt huvudfokus, som vi tidigare rapporterat, har varit att 
strukturera organisationen såväl som säljfunktionen och marknadsföringen. Det är oerhört 
glädjande att se att insatserna har burit frukt och att potentiella samarbetspartner nu själva tar 
kontakt med oss och att efterfrågan på vår tjänst kontinuerligt ökar. Vi fortsätter framgången”, 
säger Country Manager Lars Kronqvist. 
 
Både styrelsen och teamet bakom Freetrailer ser positivt på den framtida ekonomiska tillväxten 
och förväntar sig en betydande ökning av den totala omsättningen under kommande år. Baserat 
på Freetrailers femårsplan beräknas den totala omsättningen öka med mer än 200 % och 
företaget förväntas uppnå en omsättning på ca 80 miljoner danska kronor under räkenskapsåret 
2021/2022. 
 
”Framtiden ser spännande ut för Freetrailer. Vår expansionsstrategi som bygger på tillväxt på 
befintliga marknader samt inträde på nya visar sig vara rätt metod för oss. Vi arbetar kontinuerligt 
med att vidareutveckla våra affärsområden och de många nya samarbetsavtalen tillsammans 
med den ökande användningen av vårt koncept gör att jag ser mycket positivt på de kommande 
åren”, säger CFO Philip Filipsen. 
 
 
 



För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare 
E-post: asd@freetrailer.com 
Telefon: +45 42 90 90 98 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna 
en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 
procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full 
flexibilitet. 
 
Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan 
starten har fler än 2,5 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos 
ett av bolagets 44 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där 
förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av 
konceptet utgör den andra. 
 
Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har 
Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-
plattform. 

 


