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Freetrailer Group A/S afslutter 2019 med pæne resultater - 
vækst på alle 3 markeder, ekspansion til Tyskland og ny CEO 
 
Siden børsnoteringen i sommeren 2018 har Freetrailer Group A/S arbejdet på at tilrettelægge og 
eksekvere den vækstplan, som kapitalrejsningen gav mulighed for. Det målrettede arbejde med 
fokus på eksisterende- såvel som nye markeder har for alvor givet resultater i de seneste 6 
måneder af 2019, og bekræfter koncernens vækststrategi. 
 
I Norge har indsatserne haft en markant effekt på udbredelsen af Freetrailers koncept.  
Antallet af trailere er det seneste år vækstet med 47%, og det samlede udlejningstal er steget med 77% 
sammenlignet med samme periode året før. 
 
Den enorme vækst kan dels tilskrives en kontraktforlængelse og udvidelse af samarbejdet med IKEA. 
Hertil kommer, at Freetrailer Group A/S kunne tilføre endnu en partner i Norge, da et strategisk 
samarbejde med City Self-Storage blev indgået i december 2018. I de først 5 måneder af 
regnskabsåret 2019/2020 steg antallet af samlede udlejninger i Norge med hele 80%. 
 
I Sverige har der været fokus på nye samarbejdsaftaler, hvor bl.a. ICA-koncernen, 24Storage og 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har inkorporeret Freetrailers koncept. 
 
I Sverige ses ligeledes en betydelig stigning i antallet af trailere, der det seneste år er øget med 36%. 
Samtidig er antallet af udlejninger i de første 5 måneder af regnskabsåret 2019/2020 steget med 40%. 
Her, ved udgangen af 2019, har Freetrailer Group A/S godt 420 trailere i Sverige. 
 
I Danmark ses også en fortsat fremgang, og antallet af trailere er øget med 13% det senest år, hvilket 
anses som en rigtig fin vækst for et marked, hvor Freetrailer har størst udbredelse. I de første 5 
måneder af regnskabsåret 2019/2020 er antallet af udlejninger endog steget med 20% i forhold til 
samme periode året før, hvilket bl.a. kan tilskrives en øget udbredelse af Freetrailers elektroniske 
låsesystem, Freelock. 
 
Efterspørgslen og den store interesse fra både slutbrugere og partnerne indikerer, at potentialet på det 
skandinaviske marked fortsat er stort. Især på det svenske marked, som næsten er dobbelt så stort 
som det danske med ca. 10 mio. indbyggere, har Freetrailer høje forventninger til de fortsatte 
vækstmuligheder. 
 
”Med de opnåede resultater er der grund til optimisme, og Freetrailer fastholder sine forventninger til en 
20% omsætningsfremgang for regnskabsåret 2019/2020 til 42 mio. DKK, ligesom at forventningerne til 
årets resultat før skat fastholdes på 3,25 mio. DKK” udtaler Group CEO Philip Filipsen. 
 
 

Freetrailers forventninger til 2020/2021 
 
”Vi vil i den kommende tid fokusere yderligere på strømlining og udvikling af vores forretningsmodel 
med henblik på at vækste virksomheden yderligere i Skandinavien såvel som internationalt. Det gør vi 
ved at have 100% fokus på vores salgs- og marketingsindsatser kombineret med en kontinuerlig 



styrkelse og videreudvikling af vores digitale platform. Vi forventer, at disse indsatser vil bidrage til, at vi 
når næste step af vores vækstambitioner. Vi forventer i 2020/2021 at vækste vores omsætning med 
yderligere 40% til en estimeret omsætning på 59 mio. DKK og et resultat før skat på 9,4 mio. DKK.” 
tilføjer Philip Filipsen. 
 
Bestyrelsesformand, Mikael Bartroff tilslutter sig forventningerne og tilføjer, ”Freetrailers 
vækstforventninger for den resterende del af 2019/2020 og for det kommende regnskabsår 2020/2021 
er funderet i vores strategiske tiltag blandt andet ved vores annoncerede indtræden på det europæiske 
marked.”  
 

 
De væsentligste hændelser i Freetrailer Group A/S 2019 

 
Den 15. januar 2019 
Hypermarkedskæden Bilka udvider antallet af trailere med 43% og forlænger samarbejdsaftalen med 4 
år. 
 
Den 4. april 2019 
Freetrailers app nomineres til E-handelsprisen i kategorien for Årets Bedste app og tildeles 2. pladsen 
af FDIH. 
 
Den 2. maj 2019 
Freetrailer melder om 13 nye partnerskaber i Sverige, og antallet af svenske partnere bliver næsten 
tredoblet. Nye partnerskabsaftaler omfatter blandt andet ICA Maxi, Riksbyggen, Mio Möbler, Caparol, 
Mekonomen og IKEA Pick Up Point. 
 
Den 3. juni 2019 
Den svenske detailkæde Järnia Outlet indgår 3-årlig kontraktaftale. 
 
Den 8. juli 2019 
Nyt internationalt samarbejde med teknologivirksomhed Nüwiel betyder, at Freetrailer Group A/S kan 
inkludere en elektronisk E-trailer til cykler og gående til virksomhedens produktportefølje. 
 
Den 18. oktober 2019 
Spændende nyt samarbejde med vækstkometen 24Storage bliver indgået. 
 
Den 21. november 2019 
Freetrailer Group A/S udvider samarbejdet med ICA MAXI og tilføjer samtidig ICA Kvantum til 
partneraftalen. 
 
Den 29. november 2019 
Freetrailer aflægger kvartalsrapport Q1 2019/2020 og kan rapportere om betydelig vækst i omsætning 
og resultat, som viser en fremgang på hhv. 22% og 80%. 
 
Den 29. november 2019 
I forbindelse med offentliggørelsen af Q1 19/20 meldte Freetrailer også om CEO-skift, hvor 
virksomhedens CFO overtog stillingen som Group CEO. Dette som led i koncernens 
internationaliseringsstrategi, hvor Freetrailers stifter og tidligere CEO, Allan Sønderskov Darré tiltrådte 
som ankerperson for Freetrailer Future.  
 
 
 
 
 
 



For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 
 
Philip Filipsen, CEO  
E-mail: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt 
at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets 
partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i 
Skandinavien.  
 
Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og 
deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.  
 
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder 
udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.  
 
Fakta:  
+40 samarbejdspartnere  
+250 afhentningssteder 
+1500 trailere  
 
Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform 
med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. 
Ticker code: FREETR  
 


