
 

Pressmeddelande  

VO2 Caps portföljbolag, Livewrapped AB, har ingått samarbetsavtal med Public 
Search i Sverige AB  
 
VO2 Caps portföljbolag, Livewrapped AB, har ingått samarbetsavtal med Public Search i Sverige AB 
gällande teknologin för att hantera och optimera Public Search´s digitala intäkter. Avtalet värderas till att 
uppgå till ca 400 000 SEK i årlig omsättning.  

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 september 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) 

Public Search driver sökdatabassiterna Ratsit.se och Bolagsfakta.se. Tillsammans når siterna närmare 1,2 
miljoner unika besökare.se per vecka.  
 
”Intäkter från digital reklam är en viktig bas i vår verksamhet och att arbeta med rätt teknologi och rätt 
partner ger oss bättre möjlighet att maximera våra intäkter”, säger Anders Johansson VD Public Search. 
 
”Vi har stor erfarenhet av att arbeta med sökdatabaser och deras digitala annonsmiljö. Självklart är det 
glädjande att ytterligare en av Sveriges största aktörer i det segmentet väljer Livewrapped som partner. 
Då besöksantalet är tämligen högt på Public Searchs siter uppskattar vi att avtalet ökar Livewrappeds 
omsättning med 400 000 SEK årligen. ” säger Fredrik Johansson, VD på Livewrapped. 
 
”Vi har utvärderat Livewrappeds tjänster under senaste året och är imponerade över det utfall de skapat 
för andra på marknaden med hög användarvänlighet och flexibilitet i plattformen. Vi har stora 
förhoppningar och full tillit till att vårt samarbete med Livewrapped kommer att bli både utvecklande och 
lönsamt”, fortsätter Anders Johansson VD Public Search. 
 
”Det är glädjande för VO2 att Livewrapped ökar sina marknadsandelar och nu kontinuerligt tar nya steg 
på bolagets tillväxtresa " säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ). 
 
 
För mer information: 
 
Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB 
Tel: +46 (0)76 838 43 37  
E-mail: fredrik@livewrapped.com 
 
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 www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB 
www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.  
 
VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på 
www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, 
info@amudova.se.  
 
 

 
 


