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Fogel & Partners stärker teamet med två nya konsulter 

Fogel & Partners, Nordens ledande rådgivare inom strategisk kapitalmarknadskommunikation, 

växer och stärker teamet genom rekrytering av Anthony Grivas som Manager och Frida Malm 

som Associate. Anthony Grivas har erfarenhet från rådgivning inom finansiell kommunikation, 

corporate communications och strategisk varumärkespositionering, och Frida Malm har en 

bakgrund på e-handlaren Boozt där hon bland annat arbetat med hållbarhetsfrågor i 

leverantörskedjan.  

Efter ett år med exceptionellt hög aktivitet på kapitalmarknaden, följt av en lugnare inledning på 2022, 

ser Fogel & Partners en fortsatt hög efterfrågan på strategisk kommunikationsrådgivning.  

Nu växer teamet på Fogel & Partners genom rekrytering av två nya medarbetare: Anthony Grivas 

ansluter som Manager från kommunikationsbyrån Bellbird och Frida Malm från Boozt rekryteras som 

Associate. 

– I en turbulent omvärld med en orolig börs är strategisk kommunikationsrådgivning viktigare än 

någonsin. Fogel & Partners stärker upp teamet ytterligare och jag är väldigt glad över att välkomna 

Anthony och Frida till oss. Med Anthonys bakgrund som rådgivare inom strategisk kommunikation och 

Fridas erfarenhet från retailbranschen kommer de båda att bidra med värdefull kompetens som 

kommer utveckla Fogel & Partners erbjudande ytterligare, säger Anders Fogel, Founding Partner på 

Fogel & Partners.  

Anthony Grivas, Manager, kommer närmast från kommunikationsbyrån Bellbird, där han arbetat med 

strategisk kommunikation och bredare varumärkespositionering. Med värdefull erfarenhet från tidigare 

rådgivning för kunder inom bland annat bank, finans och tech kommer Anthony att ha en kort 

startsträcka som konsult på Fogel & Partners. Anthony har en kandidat- och masterexamen från 

Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare hunnit med en basketkarriär med spel i Basketettan. 

Frida Malm, Associate, kommer närmast från en roll inom Supply Chain Management på e-handlaren 

Boozt där hon bland annat arbetat med hållbarhetsfrågor i leverantörskedjan. Hon är även en av 

grundarna till klädmärket Where’s Ashley som blivit antaget av inkubatorn och startup-programmet 

VentureLab. Frida har en dubbel kandidatexamen i finans och strategisk marknadsföring från Lunds 

universitet. 


