
 

PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 18 december 2019  

Fram^s tidigare venture, Intrepid Ecommerce Services, tar in kapital i A-runda 

Intrepid Ecommerce Services hjälper varumärken och återförsäljare att maximera sin försäljning på de 

stora ehandels-marknadsplatserna i Sydostasien (Lazada, Shopee, Tokopedia, m.fl.). Intrepid har nu 

tagit in kapital i form av en A-runda (s.k. ”series A”) från det Malaysiska VC-bolaget, Kairous Capital; 

det börsnoterade Malaysiska konglomeratet Sunway (market cap. 4,6 miljarder USD) och det 

amerikanska VC-bolaget, 500Startups. Intrepid Ecommerce Services grundades som verksamhet 

under slutet av 2016, inom ramen för Fram^s venture builder. 

”Det är imponerande att konstatera att Intrepid bara efter 3 år har bevisat sin skalbara affärsmodell i 

Vietnam, Filippinerna och Indonesien. Med detta kraftfulla kapitaltillskott från en mycket 

välrenommerad investerarbas rullar Intrepid nu vidare ut i Thailand och Malaysia. På sätt och vis är 

det en fingervisning om vad vi hoppas åstadkomma framgent med de 11 ventures vi nu har i vår 

venture portfölj. Vi är stolta och glada å Intrepids vägnar en dag som denna –  vi vill passa på att skicka 

med ett stort grattis till Charles Debonneuil (VD) och resten av Intrepid-teamet!”, säger Max Bergman, 

VD för Fram^. 

”Vi har haft en fantastisk tillväxt under de senaste 12 månaderna, vilket ledde till en topp på över 10 
miljoner USD i GMV (gross merchandise value) under vår 11/11-kampanj ensamt. Vi förväntar oss att 
de kommande 3-5 åren kommer att bli än mer spännande, härifrån handlar allt om exekvering.” säger 
Charles Debonneuil, VD Intrepid Group 
 
Lite ytterligare pressklipp från internationell media: 
 
e27: https://e27.co/ex-lazadas-co-founders-startup-secures-series-a-funding-led-by-kairous-capital-
to-help-maximising-brands-presence-in-e-commerce-20191211/ 
 
Technode: https://technode.com/2019/12/16/lazada-alumnis-intrepid-group-closes-series-a-to-
bring-chinese-brands-to-sea/ 
 
Dealstreet Asia: https://www.dealstreetasia.com/stories/asia-digest-eme-ezay-intrepid-166211/ 
 
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. 
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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. 


