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Capillum investerar i 3D-Klassrummet, framtidens 
utbildning för den globala marknaden 
 
Capillum Holding AB ”Capillum”, har tidigare informerat om att Bolaget ingått 
samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, ett bolag som erbjuder 
nytta genom att revolutionera utbildning och kommunikation. 
 
  
 
“The 3D Classroom” lanserades nu i april av Sensavis som specialiserar sig 
på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, 
medicin och näringsliv. Syftet är att kraftigt förkorta inlärningstiden och göra 
vardagen enklare och roligare i utbildningssammanhang. Skolor i Stockholm 
har testat metoden med utmärkta resultat. Utvecklingen av innehåll sker i 
nära samarbete med pedagoger, rektorer i skolan och med professorer på 
olika universitetssjukhus. ”The 3D Classroom” levereras komplett med stor 
3D skärm, dator och tillhörande mjukvara. Försäljningen har redan startat 
och leveranser sker lagom till skolstarten i augusti. Båda världsledande 
företagen LG och HP är engagerade partners till Sensavis och återförsäljare 
såsom Atea och Caperio kommer att marknadsföra ”The 3D Classroom” i 
Norden.  
Marknadspotentialen är global och ett uttalat intresse finns redan från den 
internationella marknaden. 
 
”Från Capillums sida är vi övertygade om att Sensavis går en mycket 
intressant framtid till mötes och vi väljer därför att omvandla lämnat brygglån 
till ägarkapital. Capillum gör bedömningen att redan insatt kapital kan ge 
Capillum en betydande värdetillväxt genom ett delägarskap i Sensavis” 
kommenterar ordförande Anna-May Wester. 
 
För mer information om Sensavis och 3D Klassrummet, se 
www.sensavis.com 
www.the3Dclassroom.com  
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39 
 

 
 

Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, 
factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.  
Capillum är även en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour,  
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under 
det första verksamhetsåret.  
Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget. 
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