
 

Pressmeddelande  

VO2 Cap Holding AB (publ)s dotterbolag Leeads AB rekryterar ny försäljningschef 
för OOH, Out of Home, för att accelerera tillväxten på utomhusreklam  
 
En viktig del i Leeads strategi för tillväxt, är bolagets satsning inom utomhusreklam. För att öka tillväxten 
på affärsområdet har Leeads rekryterat Andreas Lissheim till den nyinrättade rollen som försäljningschef 
för OOH. 

Publiceringsdatum: 19 augusti 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) 

Leeads har de senaste två åren satsat på att bli en etablerad aktör inom Out Of Home (OOH) med bland 
annat 170 digitala skärmar, trafikreklam, väggmålningar och vepor. Under årets första sju månader har 
omsättningen ökat med över 500% jämfört med samma period 2021. I takt med att organisationen växer 
har Leeads rekryterat Andreas Lissheim till den nyinrättade rollen som försäljningschef. 

Andreas kommer från SeenThis där han var försäljningschef. Innan dess har han en lång karriär inom 
MTG AB, Nent och MTG Radio där han bland annat var försäljningschef för agency-gruppen under sju år. 

”Det som lockade mig var dels den bredd som Leeads skaffat sig under så kort tid, dels den satsning de 
kommer att göra de kommande åren. Det är en spännande resa att få vara med på.” säger Andreas 
Lissheim, försäljningschef Leeads AB.   

”Vi har sökt en person som har erfarenhet av ledarskap och som kan mediebranschen. Andreas har varit 
med under radions resa från ett inte så etablerat media till vad ljud är idag. Det är samma resa vi gör och 
det kommer vi ha mycket nytta av.” säger Matthias Sånemyr, VD Leeads AB. 

Andreas tillträdde tjänsten den 8 augusti.   
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Om Leeads 
Leeads AB har sedan starten 2010 byggt upp ett av landets största säljbolag och hjälper publicister med lösningar för både 
digital utomhusreklam och digital reklam i datorer och telefoner som annonsörer kan tillgå genom analog eller programmatisk 
handel. Sedan 2021 har Leeads breddat erbjudandet med trafikreklam, vepor och väggmålningar. Leeads har tre gånger blivit 
utsedda till gasellföretag av Dagens Industri och blev 2021 nominerade till Årets Säljorganisation av Sveriges Mediebyråer.  

Om VO2  
 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med 
tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB 
www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.  
 
VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på 
www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, 
info@amudova.se.  
 
 

 
 
 


