
 

Pressmeddelande  

VO2 släpper sitt första sponsorprogram - sponsrar judostjärnan Sami Chouchi 
inför OS i Paris 2024 
 
Som en del i VO2s satsning på hälsa och balans, med utgångspunkt från FNs globala mål för hållbarhet, 
har VO2 infört ett sponsorprogram för sportprofiler för att främja idrottande och dess positiva effekter 
på hälsa och välbefinnande.  
 

Publiceringsdatum: Stockholm, 3 februari, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ) 

VO2 har valt att fokusera på de globala hållbarhetsmålen 3 och 5, där mål 3 handlar om just God hälsa och 
Välbefinnande. VO2 ser på träning och fysisk aktivitet som en viktig del i satsningen på Hälsa och 
Välbefinnande, vilket är anledningen till att vi infört sponsorprogrammet för att hjälpa människor att satsa 
på idrotten. Först ut att ta del av sponsorprogrammet är judostjärnan Sami Chouchi som just nu tränar 
inför OS i Paris 2024 där det stora målet är att ta guld. Sami är idag rankad 4a i världen.  
 
”Sami gör i sportens värld exakt det vi gör i affärer: han tränar stenhårt, satsar allt och han vet att 
långsiktigt och gediget arbete ger resultat. Vi förenas i detta och det är den främsta anledningen till att det 
känns fantastiskt kul och spännande att sponsra Sami.” säger Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap 
Holding AB.  
 
”Jag verkligen stolt över att ta del av VO2s sponsorprogram, då det är ett varumärke vars värden jag 
identifierar mig med. Teamet på VO2 är positiva, passionerade och jobbar dedikerat i sina projekt. Även 
om vi jobbar med olika saker så delar vi inställningen till det vi gör.” säger Sami Chouchi. 
 

 



 

Om Sami 
Sami Chouchi är just nu rankad som 4e bästa judoutövaren i världen. Han har deltagit i flera stora tävlingar 
såsom VM, Grand Prix, Grand Slam, EM och förra året kom han femma i VM. Just  nu är han bosatt i 
Stockholm tillsammans med sin familj.  
 
Om Judo 
Judo är en japansk kampsport som kräver både fysisk förmåga och mental disciplin. Judos filosofi kretsar 
kring två primära principer: "Seiryoku-Zenyo" (maximal effektiv användning av energi) och "Jita-Kyoei" 
(ömsesidig välfärd och nytta). 
 
 
För mer information: 
 
Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ) 
Tel: +46 (0)70 735 21 25 
E-mail: douglas.roos@vo2cap  
 
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 kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med 
tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB 
netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se 
och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.  
 
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, info@amudova.se.  
 
 

 
 


