
Telias fd. styrelseledamot Per-Arne Sandström investerar i Vopy
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (” FrontOffice”) portföljbolag Vopy Technology AS som har utvecklat
en plattform där företag kan skapa sin egen neobank, har knutit till sig Per-Arne Sandström, tidigare COO och Vice
VD för Ericsson och fd. styrelseledamot i Telia som investerare.

Per-Arne Sandström har genom sitt holdingbolag P-A Sandström Consult AB förvärvat 800 000 aktier á 2,50 nok, motsvarande 2
miljoner norska kronor, i Vopy.

Per-Arne har även anslutit sig till Vopys Advisory Board och kommer att bidra med sin erfarenhet, kunskap och sitt globala nätverk
i utvecklingen av Vopy. Per-Arne är en känd näringslivsprofil och har bland annat varit COO och Vice VD för Ericsson och
styrelseledamot i SAAB och Telia.

” Vopy har ett mycket spännande erbjudande till marknaden och genom deras affärsmodell kan stora företag relativt enkelt
erbjuda nya tjänster till sin redan stora kundgrupp, något som många bolag idag efterfrågar” säger Johan Lund, VD
FrontOffice,

 ”Vi är mycket nöjda att Per-Arne kliver in i Vopy-familjen. Det ger oss tillgång till ett professionellt nätverk och kommer kunna
öppna många dörrar för affärer inom bl.a. telekombranschen och andra branscher” säger Håkan Tollefsen, VD Vopy Technology
AS.

Om VOPY Technology

Vopy bygger på unik och patenterad teknik och bolaget innehar ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma
betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA) och kan därmed erbjuda finansiella tjänster över hela Europa samt avtal i
USA och Australien. Deras licens omfattar både e-money-utgivning och kreditgivning. Vopys tjänst innebär att de kan erbjuda
stora aktörer att skapa sin egen neobank.

Vopys mål är att bli ledande inom white label för neobanker (enabler). Deras primära målgrupp är främst stora telekombolag och
etablerade varumärken med stora kundgrupper då deras plattform som är byggd på Blockchain, tillåter mycket stora
transaktionsvolymer. Tack vare patenterad teknik kan Vopy ersätta delar av det manuella clearingsystem som många av de
traditionella bankernas plattformar bygger på idag, detta innebär att de kan hantera stora och många transaktioner både
snabbare, säkrare och till lägre kostnader.

Bolagets huvudkontor ligger i Norge men all utveckling sker av seniora utvecklare på utvecklingscenter i Kanada, England och
Indien. Under Q3 2020 planerar Vopy att lansera sin produkt på den breda marknaden, dock förs redan nu många diskussioner
med flera stora aktörer.

Vopys erbjudande innebär att stora företag kan skapa sin egen neobank och därigenom hantera sina egna transaktioner.
Neobanker är helt digitala banker som utmanar de traditionella banksystemen genom smarta lösningar som ofta både är billigare,
snabbare, användarvänligare och dessutom kräver mindre resurser. Att bli kund och skapa ett konto hos en neobank är ofta
mycket smidigt och går ofta mycket snabbt, dessutom är de ofta internationella och innebär att du kan genomföra betalningar till
väsentligt lägre kostnader oberoende på vart i världen du befinner dig.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-
aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.


