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TOMAS  WANSELIUS  NY  VD  PÅ  CAPERIO  
Karriären  på  Caperio  har  gått  spikrakt  uppåt  för  Tomas  Wanselius.  Den  1  april  2014  
värvades  han  till  posten  som  Sälj-  och  Marknadsdirektör,  den  1  januari  2015  utsågs  
han  till  COO  och  igår  i  samband  med  bolagsstämman,  tillträdde  han  som  ny  vd  och  
efter  företagets  grundare  Christer  Haglund.   
  
Efter  15  år  avgår  Christer  som  vd  och  övertar  rollen  som  styrelseordförande  efter  Conny  
Hjalmarsson  som  avgår  efter  8  år  i  styrelsen.  Nu  blir  det  strategifrågor  och  att  hålla  ihop  
styrelsearbetet  med  att  stötta  och  utmana  vd  och  företagsledning  i  den  utveckling  som  både  
bolaget  och  branschen  befinner  sig  i.  
    
–  Att  både  vara  innovatören  och  den  som  ska  se  till  att  planerna  verkställs  och  följs  blir  allt  
svårare  när  man  växer  och  har  ett  par  hundra  anställda  och  omsätter  en  miljard.  Tomas  har  
kommit  in  med  spelglädjen  och  energin  att  följa  upp  och  säkra  våra  mål.  Jag  kan  nu  fullt  ut  
fokusera  på  vår  övergripande  strategi  och  hur  vi  ska  möta  framtiden,  säger  Christer  Haglund,  
avgående  vd  på  Caperio.  
    
Christer  beskriver  Tomas  som  en  ödmjuk  och  hårt  arbetande  vd  och  en  fantastisk  
jobbarkompis  som  aldrig  är  främmande  en  utmaning,  precis  vad  Caperio  behöver  just  nu.  
    
–  Jag  kommer  i  rollen  som  vd  fortsätta  fokusera  på  vårt  erbjudande  och  våra  medarbetare.  
Att  nå  hela  vägen  och  visa  resultat  är  en  stor  drivkraft  för  mig.  Caperio  med  dess  
medarbetare  har  alla  förutsättningar  att  över  tid  bli  den  starkast  lysande  IT-stjärnan  i  Sverige.  
Det  gäller  att  skapa  förutsättningar,  lita  på  medarbetarna  och  samtidigt  visa  en  tydlig  riktning,  
säger  Tomas  Wanselius,  ny  vd  på  Caperio.  
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Kort  om  Caperio:  Caperio  är  en  IT-tjänstekoncern  som  säljer  Cloud-  och  Managerade  tjänster,  
Konsulttjänster  och  Produkter  för  att  optimera  kundens  IT-miljö.  Erbjudandet  är  inriktat  på  lösningar  för  
IT-infrastruktur.  Caperio  har  svart  bälte  i  Leveranskvalitet,  vilket  bl  a  bevisats  genom  att  bolaget  dom  
senaste  åren  legat  i  topp  i  Radar  Ecosystems  årliga  kundundersökning  Svensk  Leveranskvalitet.    
2014  omsatte  Caperio  ca  924,5  mkr  och  har  cirka  150  anställda  fördelade  på  fem  orter  i  Sverige.  
Caperio  Holding  AB  är  noterat  på  Nasdaq,  First  North  och  Mangold  Fondkommission  AB  är  Certified  

_______________________________________________________________________  
  
LEAD AND RESPONSE UNIT   
1  
  

