
 

 

Pressmeddelande 2021-11-01 

 

Bodil Ericsson Torp tillträder som VD för VO2 Cap Holding AB (publ) 
 

Idag tillträder Bodil Ericsson Torp som VD för VO2 Cap Holding (publ). Bodil kommer närmast från Aller 
Media där hon under 8 år verkat som koncernchef och verkställande direktör. 

 
- Vi har lyckats rekrytera en av branschens absoluta tiopoängare och jag är otroligt glad och spänd över att 
få tillfälle att arbeta med Bodil. Det hon gjort med Aller Media saknar motstycke. Hon har skulpterat om 
en gammal printberoende bjässe till ett snabbfotat delvis digitalt mediehus. Med rekord i lönsamhet under 
bolagets 150-åriga historia, säger Douglas Roos, styrelseordförande för VO2 Cap Holding. 
  
Bodil Ericsson Torp kommer i sin roll som VD och koncernchef att ansvara för VO2s förvärvsstrategi inom 
media och tech. Detta är grunden i VO2s strategi och nycklarna för tillväxt och framgång ligger i rätt 
förvärv.  Att syresätta dessa och skapa tillväxt genom VO2s position och finansiella muskler.  
  
- Den här dagen har jag väntat på. Jag ser verkligen fram mot att lägga VO2s intäktssynergipussel genom 
smarta förvärv inom media och tech. Allt för att skapa ett långsiktigt och substantiellt värde för vår 
tillväxtresa, säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2 Cap. 
  
Oskar Sardi, som till dags dato varit VD och är en av grundarna av VO2 Cap, meddelade från början att han 
inte avser att vara VD. Oskar kommer att arbeta kvar i organisationen och med portföljbolagen som 
Enabler/möjliggörare och är även dotterbolaget Leeads styrelseordförande. 
 
För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande 
mobil  +46 (0)70 735 21 25 
mejl  douglas.roos@vo2cap.se   
 
 
 
 
 
 
 

Om  

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig 
värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller 
digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell 
partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.  

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på 
vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl 
info@amudova.se.  
 


