
 

OM CAPERIO  
På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat. Vi vet att personliga möten skapar rätt förutsättningar. Nöjda 
medarbetare gör Caperio till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Allt hänger ihop.  
 
På Caperio erbjuder vi IT-lösningar inom åtta områden; Klient & Logistik, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & 
Säkerhet, Telefoni, Licens, Skolpartner och Finans. Inom varje område identifierar vi ett nuläge och implementerar lösningar som 
skapar en proaktiv IT-verksamhet. Före, under och efter finns vi som stöd så att IT-miljön förvaltas och utvecklas. 2011 omsatte 
Caperio ca 700 MSEK och har ca 185 anställda fördelade på orterna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro , Norrköping och 
Enköping. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified 
Adviser och Likviditetsgarant. 
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DREAM TEAM PÅ CAPERIO SKAPAR  
UNIKA ERBJUDANDEN FÖR SKOLOR OCH FÖRETAG 
 
Caperio har rekryterat nyckelkompetenserna Ulrika Pernestad och Angelica Hedin för 
att utveckla nya koncept för skolor och företag. Målet är inställt på att bli ledande inom 
digitala satsningar för skolor i Sverige.   
 
Ulrika Pernestad tillträdde som Affärsutvecklare den 1 augusti. Ulrikas fokus är att utveckla erbjudandet 
inom Arbetsplats som tjänst för verksamheter samt att utveckla ett helt nytt koncept för Sveriges 
skolor. Ulrika har erfarenhet av IT-branschen sedan 1994 och kommer närmast från Digital Inn och 
Netgear där hon jobbade som försäljningschef. 
 
Angelica Hedin tillträdde som Utbildningsansvarig den 1 augusti. Angelica har en bakgrund som rektor, 
senast på Fredrikshovs slotts skola och Carlssons skola där hon framgångsrikt implementerat En till En 
(en dator till varje elev). Angelica har länge engagerat sig i ämnet kring hur digitala satsningar ska hjälpa 
pedagogerna att förbättra elevernas och skolornas resultat och nu kan hon ta det arbetet vidare på 
Caperio.  
 
– Det nya konceptet innebär att vi vägleder kommuner och skolor inför, under och efter en digital 
satsning. Vi stöttar skolorna hela vägen med de verktyg och nya pedagogiska arbetsmetoder som krävs 
för att säkra en lyckad investering i elevernas framtid säger Ulrika Pernestad, Affärsutvecklare på 
Caperio.  
 
– Den respons vi har fått från skolorna har varit helt fantastisk. Det finns ett stort behov av kompetens 
och stöd för att genomföra En till En på skolorna. Att Ulrika och Angelica kommer in med sina 
erfarenheter av digitala satsningar från olika håll gör att vi har alla förutsättningar att ta en ledande 
position inom området, säger Johan Söderström, COO på Caperio Holding AB. 
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