
 

Pressmeddelande  

 

VO2 Cap Holding AB (publ) stärker förvärvsteamet 
 
VO2 Cap Holding AB (publ) har rekryterat Caroline Engström, idag Head of Partner Relations på 
koncernens dotterbolag Leeads AB, till en roll som affärsutvecklare inom förvärvsteamet på VO2 med 
fokus på förvärv och intäktssynergier. 

Publiceringsdatum: Stockholm, 4 februari 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) 

VO2 förstärker teamet för affärsutveckling och förvärv. Caroline Engström har rekryterats från ett av 
koncernens dotterbolag Leeads AB där hon närmast jobbar i rollen som Head of Partner Relations. 
Caroline Engström kommer främst att jobba med VO2s förvärvsagenda och affärsutveckling för ökade 
intäktssynergier mellan dotterbolagen inom koncernen. Caroline Engström tillträder sin tjänst den 1 
mars 2022.  
 
”Jag välkomnar varmt Caroline Engström till VO2 där vi nu ökar insatserna för att exekvera koncernens 
förvärvsstrategi. Caroline har under sin tid i dotterbolaget Leeads AB påvisat ett stort och framgångsrikt 
affärsmannaskap, där hon skapat helt nya kunderbjudanden och utvecklat affären med ökad tillväxt. Hon 
kommer att bli en viktig förstärkning i teamet för förvärv inom VO2. Jag ser mycket fram emot att jobba 
tillsammans med Caroline”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB. 
 
”Jag ser fram emot att få bidra till VO2s tillväxt, både genom att identifiera nya intäktssynergier inom 
koncernen och även genom att få bidra i förvärvsprocesserna. Jag har en lång erfarenhet inom media 
och tech och är övertygad om att jag kommer att bidra till vår ambition om att överträffa 
kommunicerade mål för koncernen”, säger Caroline Engström. 
 
För mer information: 
 
Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)  
Tel: +46 (0)76 610 20 10 
E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se  
 
 
 
 

Om VO2                 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, 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 och AdProfit AB www.adprofit.se 

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, 
mejl info@amudova.se. 
 
 


