PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 10 oktober 2017
Fram Skandinavien AB (publ) godkända för handel på Nasdaq First North – Första dag för handel är
den 12 oktober
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR
LEGALA RESTRIKTIONER.
FRAM SKANDINAVIEN (”Fram^” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för listning på Nasdaq
First North. Första handelsdag är torsdagen den 12 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under
kortnamnet FRAM med ISIN-kod SE0010296269. Fram^s bolagsbeskrivning publiceras idag på
Bolagets hemsida www.wearefram.com, samt Mangold Fondkommission hemsida www.mangold.se.

Tidsplan
Första dag för handel på Nasdaq First North

12 oktober 2017

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB
Legal Rådgivare
Jansson & Norin
För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +46 704 92 40 46
E-post: max.bergman@wearefram.com
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com
Viktig information
Denna information är sådan information som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksfö rordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10
oktober 2017 kl. 17:45 CET.
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. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission
AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.
VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får
följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

