PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 12 jan 2018

Välkommen till investerarträff i Fram Skandinavien AB
Kom och träffa Fram Skandinavien AB’s grundare och styrelseordförande, Christopher Brinkeborn
Beselin, när han berättar om bolagets resa, hur bolaget avser att utveckla ”Venture buildern” samt
de bolag som redan startas inom den (bl.a. Carmudi.vn som är en motsvarighet till Blocket Bil med
fokus på Vietnams ca 100 miljoner konsumenter).
Venture Building är ett av två affärsområden i bolaget detta affärsområde bygger bolag med fokus
på Sydostasien (en konsumentmarknad med över 600 miljoner människor och med en av världens
snabbaste BNP-tillväxt). Det finns även spännande uppdateringar kring bolagets andra affärsområde,
Standing Teams, där man exempelvis skrev på ett signifikant utvecklingsavtal med ett av Sydkoreas
största konglomerat, Lotte Group, för deras e-handelsplattform i Vietnam.
Christopher berättar även om noteringen på Nasdaq First North och vad Fram har åstadkommit sedan
dess. Aktien, FRAM B, har stigit ca +100% sedan notering 2017 och har fortsatt upp under 2018.
Plats: Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2, våning 2, Stockholm
Tid: Onsdagen den 24 januari klockan 08:00
Anmälan: Senast den 22 januari via emissionstjanster@mangold.se
(begränsat antal platser)

Se även tidigare artiklar kring Fram Skandinavien samt bolagets ledning och styrelse.
https://digital.di.se/artikel/lazada-grundaren-noterar-vietnamesisk-bolagsbyggare-pa-first-north
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/fram-skandinavien-pa-vag-till-first-north-6872481
https://digital.di.se/artikel/lazada-grundarens-fram-rusar-pa-first-north
https://digital.di.se/artikel/fram-koper-vietnamesisk-bilannonssajt-aktien-stiger
http://weekend.di.se/intervjuer/superentreprenoren-laddar-om
http://www.breakit.se/artikel/8147/christopher-brinkeborn-beselin-startade-vietnams-amazon-nu-gar-han-i-vietnamsavanza
http://digital.di.se/artikel/enator-grundare-satsar-pa-plattform-for-it-frilansare
http://www.tele2.com/media/press-releases/2016/stina-andersson-appointed-evp-strategy-business-development-andnew-member-of-tele2-abs-leadership-team/
http://www.bimamobile.com/news-and-media/news/bima-partners-with-commercial-bank-sri-lanka
http://www.breakit.se/artikel/2221/han-startar-nytt-socialt-medium-i-vietnam-backas-av-techprofil
https://www.svd.se/han-ar-svensken-bakom-vietnams-svar-pa-amazon

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com
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

