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Freetrailer Group A/S rundar 600 000 uthyrningar under räkenskapsåret 
20/21 
 
Med 613 000 uthyrningar under räkenskapsåret 20/21 har Freetrailer Group rundat ytterligare en 
viktig milstolpe i målet om att sprida Freetrailers delningsekonomiska tjänst. 
 
Med 613 000 uthyrningar under räkenskapsåret 20/21 har Freetrailer Group ökat antalet uthyrningar 
med 27% jämfört med det senaste räkenskapsåret 19/20, där antalet uthyrningar var 483 095. 
Räkenskapsåret 20/21 kommer alltså att bli ytterligare ett år med 25% tillväxt i antalet uthyrningar, vilket 
vittnar om ett starkt intresse för Freetrailers självbetjäningskoncept för delningsekonomiska tjänster. 
 
"Jag är mycket nöjd med de resultat som uppnåtts under det senaste året, eftersom det stärker min tro 
på att vi är på rätt väg och att framtiden har stor tillväxtpotential. Jag är övertygad om att med våra 
principer för delningsekonomi kan vi bidra till att hållbarhet blir en del av allas vardag. Samtidigt har fler 
och fler partners upplevt ett starkt reklamvärde som vårt koncept bidrar med. Många befintliga partners 
har utökat sina platser med fler släp och elektroniska lådcyklar, eftersom det både är bra kundvård och 
en bra media investering ", säger koncernchef Philip Filipsen. 
 
Detta meddelande förändrar inte de tillkännagivna finansiella förväntningarna för räkenskapsåret 20/21. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip Filipsen, CEO  
E-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en 
släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.  
 
Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och 
deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 3,5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster. 
 
Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna 
utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra. 
 
Fakta:  
60+ samarbetspartners 
350+ upphämtningsplatser 
2 100+ släpvagnar 
 
Freetrailer Group har idag ett skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global 
potential. Freetrailer Group A / S noterades på Spotlight Stock Market år 2018. 
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