
 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE, 18 juni 2021 kl. 15:00 

Brilliant Future AB är godkända för handel på Nasdaq First North 

Growth Market efter genomförd ägarspridning 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I 

ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, 

SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER 

DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE 

VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 

Wise Group AB:s (”Wise” eller ”Bolaget”) avyttrade dotterbolag Brilliant 

Future AB (”Brilliant”) erhöll idag, den 18 juni 2021, godkännande för listning 

av Brilliants aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag 

i Brilliants aktier är onsdagen den 23 juni 2021. Aktien kommer att handlas 

under kortnamnet BRILL med ISIN-kod SE0015811625. 

Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare i 

samband med erbjudandet. 

För ytterligare information 

Ingrid Höög, vd och koncernchef Wise Group AB (publ) 

Tel: +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se  

 

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala 

produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. 

Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms 

Small Cap-lista. 

Viktig information 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta 
pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana 
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller 
teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. 

mailto:ingrid.hoog@wisegroup.se


 

 

Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom 
det prospekt som Bolaget har offentliggjort. 

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på 
framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar 
på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som 
indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. 
Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar 
inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget 
ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.  

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet 
utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett 
investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig 
information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta 
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara 
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta 
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan 
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller 
indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot 
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan 
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte 
att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya 
Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller 
inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller 
befinner sig i, dessa länder. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller 
teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte 
registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 
från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan 
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller 
till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av 
registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat 
eller annan jurisdiktion i USA.  Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, 
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion 
där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande 
lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk 
lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

 


