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Bjarne grundade Index Investment Group tillsammans
med Fredrik Alama 1998. Bjarne, en entreprenör i
hjärtat, startade sitt första företagsprojekt redan vid
14 års ålder och gjorde sin första fastighetsinvestering
i 20-årsåldern. Sedan dess har han haft positioner som
konsult, chef och styrelseledamot inom försäljning,
redovisning, skatt, fastighet/bygg fram till grundandet
av Index. Bjarne har arbetat på den nordamerikanska
marknaden i många år och har utvecklat en mycket
god förståelse av amerikansk affärskultur, vilket banat
väg för hur Index framgångsrikt verkar på denna
dynamiska marknad.

Fredrik Alama grundade Index Investment Group
tillsammans med Bjarne Borg 1998. Han inledde sin
karriär som entreprenör genom att göra sitt första
fastighetsförvärv redan vid 20 års ålder och har sedan
dess varit aktiv som entreprenör. Tack vare sin stora
erfarenhet som fastighetsmäklare har Fredrik en högt
utvecklad känsla för hur fastighetsmarknaden rör sig i
såväl Sverige som internationellt.

Bjarne besitter en stark analytisk förmåga, en skarp blick
för detaljer samt kombinationen av ett djupt och brett
tekniskt och ekonomiskt kunnande. En kombination som
har varit avgörande för utvecklingen av företaget, och
för förståelsen för alla aspekter av framgångsrik affärsutveckling, dvs entreprenörsskap, produktutveckling,
finansiering och försäljning.
Bjarne bor i Jupiter, Florida tillsammans med sin fru.
De tre barnen bor också i USA. Bjarne pendlar regelbundet mellan Europa och USA för att överse Index
affärer samt hitta nya möjligheter. Hans stora intressen
är teknik, flyg samt mat och vin.

Med en säker blick och en stark analytisk förmåga har
Fredrik starkt bidragit till Index expansion och utveckling. Fredrik ett mycket brett kunnande inom finansiering, försäljning och marknadsföring, och har ett särskilt
stort intresse för entreprenörskap, investeringar, fastighetsutveckling och visionär stadsdelsutveckling och
samhällsplanering.
Fredrik är bosatt i Norrtälje, med sin familj. Han har
fem barn. På sin fritid ägnar han sig gärna åt skidor
och tennis. Arkitektur och design är två andra stora
intressen som ligger honom varmt om hjärtat.

