
 

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 sju områden; Klient & Logistik, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, 
Telefoni, Licens och Finans. Inom varje område identifierar vi ett nuläge och implementerar lösningar som skapar en proaktiv 
driftsverksamhet. Före, under och efter finns vi som stöd så att driftmiljön förvaltas och utvecklas. 2011 omsatte Caperio ca 700 MSEK och 
har ca 150 anställda fördelade på orterna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Örebro 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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Finansprofil till Caperios styrelse 

 
 
 
Nomineringskommittén kommer att föreslå Sverker Thufvesson till bolagets styrelse vid 
årsstämman i Caperio Holding AB den 9 maj. Sverker har mer än 20 års erfarenhet från svensk 
finansmarknad och blir ett idealiskt tillskott i Caperios styrelse. 

 
 

Sverker Thufvesson är född 1959. Han är VD och ledamot av styrelsen i Lancelot Holding AB samt Chief Investor 
Officer i Lancelot Asset Management AB.  
 
 

–  Med sin långa erfarenhet från ledande positioner hos välrenommerade fondkommissionärer 
och kapitalförvaltare är Sverker Thufvesson ett idealiskt tillskott till Caperios styrelse. Hans 
kapitalmarknadskunnande kommer vara värdefullt i vårt strategiska arbete och inte minst vid 
förvärvs- och finansieringsfrågor, säger Christer Haglund, VD och koncernchef för Caperio 
samt ledamot i nomineringskommittén. 

 
 

–  Det känns spännande. Jag har följt Caperio under en tid och är imponerad av den kraftiga 
tillväxten samt hur bolaget har höjt lönsamheten. Caperio kommer att fortsätta sin positiva 
utveckling och jag tror att min erfarenhet och kompetens passar bra in på den resan, säger 
Sverker Thufvesson. 

 
 
Caperio håller årsstämma den 9 maj 2012 klockan 14:00 Caperios lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.  

 
Det formella förslaget finns tillgängligt på www.caperio.se.  

 
 
 
För ytterligare information:   För högupplösta bilder kontakta: 
 
Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB  Eva-Lotta Jonsvik, PR-ansvarig Caperio 
Tel: 08-562 175 01   Tel: 08-562 175 42 
E-post: christer.haglund@caperio.se  E-post: eva-lotta.jonsvik@caperio.se 
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