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Månadsrapport juli och kommentar från 
styrelseordförande

juli 2020 juli 2019 juni 2020

Antal hyresmånader 1 389 1 319 1 437

Antal besökare på hemsidan 77 130 105 838 66 084

Antal nya bostadssökande 3 998 2 680 2 448

VDs kommentar 
Under juli uppgick antalet sålda hyresmånader till 1 362, vilket motsvarar en ökning med 5 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. Jag gläder mig att vi även fortsatt lyckas behålla 
tillväxttrenden trots försämrade förutsättningar i marknaden, även om jag skulle vilja se ett ännu 
bättre resultat. 

Det gläder mig också att vi ser en hög aktivitet i plattformen inför de säsongsmässigt starka 
månaderna augusti och framförallt september. Antalet besökare på hemsidan ökade med 17 
procent jämfört med föregående månad, samtidigt som det mer konverteringsdrivande 
nyckeltalet antal nya bostadssökande ökar kraftigt med med 49 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år och 63 procent jämfört med föregående månad. 

Sammantaget står vi väl rustade inför högsäsongen, och jag ser fram emot att fortsätta växa 
bolaget under hösten.

Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 389 st, vilket är en ökning med 5 procent jämfört 
med motsvarande period föregående år och en minskning med 5 procent jämfört med 
föregående månad.

Antalet besökare på hemsidan uppgick till 77 130 st, vilket är en minskning med 27 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 17 procent jämfört med 
föregående månad.

Antalet nya bostadssökande uppgick till 3 998 st, vilket är en ökning med 49 procent jämfört 
med motsvarande period föregående år och en ökning med 63 procent jämfört med 
föregående månad.

Styrelseordförandens kommentar
Tidigare i veckan kommunicerades att Samtrygg står inför ett vd-skifte. Nuvarande vd Viktor 
Nilsson kommer att vara kvar i bolaget i samma kapacitet under övergångsperiod och fram till 
dess att en ny vd är på plats. Processen påbörjas direkt och kommer att ledas av styrelsen. Jag ser 
fram emot att återkomma till er aktieägare med mer information längre fram.
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[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har 
signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av 
“antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.
[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.
[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under 
perioden.
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Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en ledande plattform för trygg andrahandsuthyrning. Under 2019 
omsatte bolaget ca 149 MSEK, varav ca 24 MSEK i avgiftsintäkter. Sedan starten 2013 har Samtrygg 
haft en CAGR om 78 procent, och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på Nordic MTF.
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