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INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA ETT DIGITALT
UTBILDNINGSBOLAG (”Scandinavian Coder Academy”) I VIETNAM FÖR IT-INGENJÖRER

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder nu arbetet med att bygga en
utbildningsakademi med syfte att vidareutbilda vietnamesiska topptalanger inom mer specialiserade
ämnesområden för arbete med internationella kunder och/eller arbetsgivare. Intäktsströmmarna består
bl.a. av tuition fees samt rekryteringsavgifter från framtida arbetsgivare till studenterna. Scandinavian
Coder Academy kan komma att ha Fram^ som en framtida kund, men framförallt byggs bolaget för att
attrahera talangfulla studenter samt externa tredjepartskunder.

I Vietnam tar ca. 80 000 ingenjörer årligen examen inom IT och de möter ett starkt växande internationellt
och inhemskt behov av ingenjörer, vilket landet förberett sig för genom stora satsningar på
utbildningsväsendet. Emellertid föreligger det en diskrepens mellan utbilding och vad som förväntas på
snabbt växande och dynamiska arbetsplaster runt om i världen, framförallt vad avser ”soft skills” och
professionalism. Scandinavian Coder Academy syftar bland annat till att överbrygga denna diskrepens
genom ett starkt fokus på pragmatiska specialistkurser inom IT samt kurser och certifieringar i närliggande
områden utanför den rent tekniska utbildningen.

Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir efter således
Fram^s fjärde investering sedan börsnoteringen i oktober 2017. Den nya verksamheten kommer, precis
som övriga ventures, att ha ett moderbolag i Sverige. Det operativa dotterbolaget i Vietnam förväntas
bildas under april-maj 2018. Verksamheten börjar emellertid byggas som en omedelbar följd av dagens
beslut.

Investeringskommittén i Fram^ tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet,
lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna. Den affärsmodell som nu initieras
är extra intressant då Fram^ även tar ett strategiskt steg närmare Vietnams topptalanger inom IT samt
stärker sitt varumärde generellt inom IT i Vietnam. Inför investeringsbeslutet tas även relevanta ”peers”
in i analysen där modellens kortsiktiga och långsiktiga potential kan empiriskt bekräftas. De mest relevanta
jämförelserna är amerikanska General Assembly (värderat till 426 miljoner USD vid senaste
kapitalanskaffningen 2017) samt amerikanska Andela (40 miljoner USD i en series C investeringsrunda
2017).

”IT är en central byggsten i Fram^s DNA och vi ser ett konstant behov av att förbereda och accelerera
topptalanger i form av ’bootcamps’ inför arbete med internationella toppfirmor. I och med vår unika plats
på marknaden har vi direkt insikt i vad som förväntas av internationella firmor och vi vill se till att de är
väl utrustade att ta sig an de utmaningar som väntar dem efter utbildningen.” , säger Max Bergman, VD
för Fram^.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 12:30
CET.
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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 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i
tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som
Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, 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

