
 

 

PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 14 februari 2020 

 

INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG 

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", ”Bolaget”) har med anledning av det nya året det stora nöjet att 
bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk 
tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, 
med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. 
Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på 
förhand (senast  den 28 februari 2020).  

 

Inom ramen för affärsområdet Venture Building har Fram^ sedan börsnoteringen i oktober 2017 
startat åtta dotterbolag samt förvärvat två (Carmudi.vn och Marry.vn). Venture Building spänner idag 
över vertikalerna ”General consumer”, ”Edtech” och ”Fintech”.  

 

”Efter ännu ett intensivt år av bolagsbyggande är kapitalmarknadsdagen ett tillfälle för oss på Fram^ 
att ge en mer detaljerad uppdatering kring verksamheterna och utvecklingen i Fram^s 11 operationella 
dotterbolag samt hur vi ser på utsikterna framöver.”, säger Max Bergman, VD för Fram^. 

 

Frågor skickas till Niklas Berglund (niklas.berglund@wearefram.com). Länk till presentationen inför 
Kapitalmarknadsdagen 2020 kommer att finnas tillgänglig på https://investors.wearefram.com/. 
Videopresentationen kommer att publiceras på samma sida kl 08.00 den 16e mars 2020. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Max Bergman, VD 
Telefon: +84-70 724 6216 
E-post: max.bergman@wearefram.com   
 
Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig 
Telefon: +46 72 509 31 17 
E-post: niklas.berglund@wearefram.com  
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se  
 
 
Kort om Fram^ 
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden – företagsbyggande inom ramen för 
affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. 
Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och 
investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och 
regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada 
och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i 



 

 

tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams 
samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en 
symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på 
koncernens fortsatta snabba tillväxt. 


