PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 november 2018

INBJUDAN TILL KAPITALMARKNADSDAG OCH OFFENTLIGGÖRANDE NAV (NET ASSET VALUE) PER AKTIE

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har med anledning av den nyligen inträffade ettårsdagen av
affärsområdet ”Venture Builder” det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i
vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 5:e december 2018. Presentationen kommer att
hållas via videolänk från Ho Chi Minh City, Vietnam, med en efterföljande publicering av svar på Q&A kl
08.00 svensk tid den 7e december (baserat på de frågor som inkommit i direkt anslutning till
presentationen). Presentationsmaterialet inför presentationen offentliggörs redan idag i och med detta
pressmeddelande.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge ytterligare inblick i Fram^s verksamhet samt dess dotterbolag
inom affärsområdet, Venture Building. Fram^ inleder även i och med detta pressmeddelande sin första
net asset value (NAV) rapportering med indikativt värde på 101 SEK per aktie (se bifogat
presentationsmaterial sida 15 för mer detaljer). Framgent kommer NAV även att publiceras i samband
med bolagets regelbundna finansiella rapporter. Presentationen kommer att hållas av
Styrelseordförande, Christopher Brinkeborn Beselin och VD, Max Bergman.

Fram^ har under det gångna året initierat nio ventures inom ramen för affärsområdet Venture Builder,
vilket inkluderar geografiska expansioner från Vietnam till Sri Lanka och två genomförda förvärv (samt två
ytterligare pågående i form av Giftup och DOOL). Affärsområdet spänner idag över vertikalerna ”General
consumer”, ”Edtech”, ”Fintech” och ”Insurance”.

”Kapitalmarknadsdagen är ett tillfälle för oss på Fram^ att ge en mer detaljerad bild av verksamheten, det
spännande året som gått och hur vi ser på vägen framåt.”, säger Max Bergman, VD för Fram^.

Länk till presentationen inför Kapitalmarknadsdagen 2018:
https://investors.wearefram.com/index.html#capmarket2018
(hittas även under: https://investors.wearefram.com/)

Videopresentationen kommer att publiceras på samma sida kl 08.00 den 5e december 2018.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2018 kl.
08:00 CET.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com
Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@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 & 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.

