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SMARTBUDDY VIETNAM INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED VIETNAMS LEDANDE FÖRSÄKRINGSBOLAG PVI INSURANCE CORPORATION

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") helägda dotterbolag SmartBuddy Vietnam har idag signerat ett
strategiskt partnerskap med Vietnams ledande försäkringsbolag för generella försäkringar - PVI Insurance
Corporation (”PVI”). SmartBuddy och PVI kommer att lansera flera innovativa försäkringsprodukter
tillsammans som idag är helt unika för den Vietnamesiska marknaden. SmartBuddy kommer även att
agera som exklusiv säljagent åt PVI för de nylanserade produkterna.

”Vi är oerhört glada att kunna annonsera detta strategiska partnerskap idag med vår digitala partner
SmartBuddy och lansera dessa innovativa produkter för de Vietnamesiska konsumenterna. Det här innebär
att alla kommer att ha tillgång samt råd att skaffa sig ett basskydd som i nuläget saknas på marknaden.
Jag ser fram emot att följa dess framgång.”, säger Nguyen Minh Tri Vi, General Director, PVI Insurance.

”Det är en stor ära att ingå i partnerskap med ledande PVI. Genom att kombinera PVI´s djupa
branschkunnande och utbredda distribution med den starkt entreprenöriella och digitala kompetensen
inom SmartBuddy, sätter det oss i en stark position för att göra en betydande skillnad på en marknad med
väldigt låg försäkringspenetration och en befolkning nära 100 miljoner personer”, säger Max Bergman, VD
Fram^.

Mer detaljer över produkterna kommer att släppas under den officiella marknadslanseringen, som är
planerad för tredje kvartalet under 2018.

Kort om PVI Insurance
PVI Insurance är ett dotterbolag inom PVI Holdings och Vietnams enda heltäckande finans- och
försäkringsinsitution med cirka 2 400 anställda. PVI är maknadsledande inom energi-, flyg-, marin- och
ingenjörssektorn.
http://www.pvi.com.vn/homepage.html

Kort om SmartBuddy Vietnam
SmartBuddy är en prisjämförelsesite som ger tillgång till de mest attraktiva försäkrings- och
finansprodukterna på marknaden och hjälper konsumenter att göra smartare och mer informerade val.
https://smartbuddy.vn/
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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 & 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.

