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Nu	  är	  det	  klart	  att	  Fredrik	  Sandelin	  tar	  över	  rollen	  som	  CFO	  på	  Caperio.	  Därmed	  
säkerställer	  Caperio	  fortsatt	  god	  ordning	  på	  finanserna.	  
	  
–	  Fredrik	  har	  det	  vi	  letat	  efter	  -‐	  tung	  kompetens	  och	  erfarenhet	  som	  CFO	  i	  
förändringsintensiva	  bolag	  tillsammans	  med	  en	  tilltalande	  ledarstil.	  I	  den	  transformation	  
Caperio	  genomgår	  känns	  det	  förstås	  extra	  tryggt	  med	  Fredriks	  mycket	  gedigna	  erfarenhet,	  
säger	  Caperio	  vd	  Christer	  Haglund.	  
	  	  
Fredrik	  har	  mångårig	  erfarenhet	  i	  rollen	  som	  CFO	  i	  övervägande	  börsnoterade	  bolag	  och	  
kommer	  närmast	  från	  International	  Business	  Systems,	  IBS	  där	  han	  haft	  rollen	  vvd	  och	  CFO.	  
Med	  tillträde	  den	  första	  augusti	  ersätter	  Fredrik	  Sandelin	  avgående	  Lars-‐Ove	  Wåhlander	  som	  
lämnar	  Caperio	  för	  en	  motsvarande	  befattning	  på	  ett	  företag	  inom	  detaljhandeln.	  
	  	  
–	  Detta	  känns	  självklart	  riktigt	  spännande.	  Jag	  har	  känt	  till	  Caperio	  under	  lång	  tid	  och	  också	  
fått	  ta	  del	  av	  den	  kultur	  och	  atmosfär	  som	  kännetecknar	  företaget.	  Jag	  kommer	  med	  min	  
erfarenhet	  addera	  ytterligare	  insikt	  	  hur	  Caperio	  på	  bästa	  sätt	  ska	  etablera	  en	  trygg	  affär	  
som	  i	  slutet	  på	  dagen	  innebär	  nöjda	  kunder	  och	  belåtna	  aktieägare,	  säger	  Fredrik	  Sandelin.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION FÖR HÖGUPPLÖSTA BILDER 
Christer Haglund, CEO Hans Edin, Marknadschef 
Tel: 08-562 175 01 Tel: 08-562 175 96 
E-post: christer.haglund@caperio.se E-post: hans.edin@caperio.se 

	  
	  
	  
OM	  CAPERIO:	  Caperio	  är	  en	  IT-‐tjänstekoncern	  som	  säljer	  Cloud-‐	  och	  managerade	  tjänster,	  konsulttjänster	  och	  
produkter	  för	  att	  optimera	  kundens	  IT-‐investering.	  Erbjudandet	  är	  inriktat	  på	  lösningar	  för	  IT-‐infrastruktur.	  Ett	  
högt	  engagemang	  och	  lång	  erfarenhet	  säkerställer	  Caperios	  ansvar	  hela	  vägen.. 
	  
2013	  omsatte	  Caperio	  ca	  964	  mkr	  och	  har	  drygt	  200	  anställda	  fördelade	  på	  fem	  orter	  i	  Sverige.	  Caperio	  Holding	  
AB	  är	  noterat	  på	  First	  North	  och	  Mangold	  Fondkommission	  AB	  är	  Certified	  Adviser	  och	  Likviditetsgarant. 
	  


