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Affärsområdet CFR Executive Search byter 
namn till Forte Executives 

Affärsområdet CFR Executive Search som erbjuder rekrytering och interim management till 

ledningspositioner inom svenskt näringsliv byter namn till Forte Executives.  

- Vi vill med det nya namnet Forte Executives betona att vi är ett starkt och kraftfullt konsultbolag som bistår våra klienter 

med tjänster inom permanent och interim chefsförsörjning i Sverige samt nu även Human Due Diligence. Det blir allt 

viktigare att analysera humankapitalet vid exempelvis bolagsförvärv eller tillträde av ny ledare/VD. I en Human Due 

Diligence utvärderas utvalda personers styrkor och utvecklingsområden utifrån företagets specifika situation och framtida 

utmaningar. Utvärderingen fokuserar på de egenskaper som är affärskritiska och tittar på dagssituation, motivation och 

drivkrafter hos de personer som ingår i utvärderingen. 

Som ett tillägg till utvärderingen kan även en fördjupad bakgrundskontroll av respektive person genomföras för att 

kartlägga ekonomi, bolagsengagemang, media och internet exponering, CV-kontroll, personalia och rättsliga 

ärenden. 

- Vår ambition är att med hög kvalitet, stort personligt engagemang och hög servicenivå mot både klienter och 

kandidater erbjuda marknadens bästa tjänster inom våra kompetensområden. Vi märker en stor efterfrågan på 

våra tjänster, och vår ambition är att växa snabbt på den svenska marknaden säger Jan Rivière Henriques, 

Director Forte Executives. 

Verksamheten grundades 2009 och ingår i Wise Group AB (publ), som är noterat på OMX First North Premier. 

Wise Group erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR och har varit 

verksamt på den svenska marknaden sedan 1991. 

För ytterligare information kontakta:  

Jan Rivière Henriques, Director Forte Executives Tel: 08 -642 87 09, 0733- 669 649, e-post: 

jan@forteexecutives.se  

Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-642 20 54, 070-77 55 33 9 e-post: stefan.rossi@wise.se  

Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, 

bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. 

Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra 

verksamheter är: Wise Professionals AB www.wise.se, Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB 

www.wiseconsulting.se, K2 Search AB www.k2search.se, Netsurvey Bolinder AB www.netsurvey.se, SalesOnly 

www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se 
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