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Fram^s dotterbolag EveHR ingår avtal med en ny strategisk kund
Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolagets helägda dotterbolag EveHR har ingått ett avtal
med det multinationella företaget Pepsico i Vietnam. EveHR (”Bolaget”) är ett Software-as-a-Service
(”SaaS”) bolag inom HR-tech som erbjuder anställningsförmåner till anställda i medelstora och stora
bolag i Vietnam. EveHR lanserades under första kvartalet 2019 och har sedan dess utvecklat en skalbar
plattform för att förbättra anställdas trivsel på jobbet för att i sin tur säkerställa att bolagen behåller
värdefull kompetens. Under april kommer Pepsico, med varumärkena som Pepsi, Tropicana, Mountain
Dew och Quaker Oats, att implementera EveHRs lösning och därigenom ge sina anställda tillgång till
dess breda utbud av tjänster och förmåner.
Pepsico blir således EveHRs tredje multinationella kund, efter att det ledande asiatiska
försäkringsbolaget AIA och det globalt ledande logistikföretaget DHL tidigare anslutit som kunder till
EveHR. Därutöver har EveHR en rad medelstora internationella och lokala bolag som SaaS-kunder.
Med en växande kundbas av både lokala och multinationella företag och ett snabbt växande
användande av tjänsten, ser Fram^s ledningsgrupp positivt på EveHRs utveckling.
”I Vietnam är det en central utmaning för företag att behålla sin kärnkompetens och vi är glada att
fler företag inser vikten av att investera i sina anställda. Att fler företag nu vänder sig till EveHR gör
att vi kommer att accelerera utvecklingstakten så att fler företag kan få tillgång till förmåner och
verktyg att attrahera och behålla sin anställda långsiktigt. Vi gläds även över hur skalbar EveHRs
lösning är, vilket i sin tur möjliggör kostnadseffektiv tillväxt i bolaget i sig. HR-SaaS tjänster är en
attraktiv nisch och potentialen i Vietnam är ännu relativt oexploaterad.”, säger Max Bergman, VD för
Fram^.
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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 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.

