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Wise Group AB (publ) förvärvar Netsurvey 
Bolinder AB 
Wise Group har idag förvärvat Netsurvey Bolinder AB. Förvärvet stärker Wise Groups ställning inom HR-

området samtidigt som omsättning och vinst per aktie ökar. Netsurvey kommer att verka som ett helägt 

dotterbolag inom Wise Group.  

Wise Group har idag ingått avtal om att förvärva Netsurvey Bolinder AB. Förvärvet stärker Wise Groups ställning inom HR-
området samtidigt som omsättning och vinst per aktie ökar. Netsurvey kommer att verka som ett helägt dotterbolag inom 
Wise Group med Peter Bolinder som VD.  

Netsurvey är ett av Sveriges ledande företag inom medarbetar- och kundundersökningar och under 2010 

omfattades mer än 400 000 personer av undersökningar baserade på Netsurveys metoder och system. Bolaget 

har 30 anställda och redovisade 2010 en omsättning på 27,7 Mkr och ett rörelseresultat på 2,2 Mkr, en 

omsättningsökning med 14 procent jämfört med föregående år. För 2011 är målsättningen att både omsättning 

och resultat ska visa en fortsatt positiv trend.  

- " Netsurvey kommer att passa utmärkt i vår koncernstruktur. Vi ser stora möjligheter till synergier genom 

korsförsäljning baserad på bolagens befintliga goda kontakter och goda renommé. Vår bedömning är att Wise 

kommer att ge Netsurvey förbättrade möjligheter till snabb tillväxt både i Sverige och internationellt" säger Stefan 

Rossi, VD och huvudägare i Wise Group AB.  

- " Vi ser fram emot att få ingå i en bolagsgrupp med nära koppling till vår verksamhet. Vi är övertygade om att 

den här affären kommer att gagna såväl oss som våra kunder" säger Peter Bolinder, VD och grundare av 

Netsurvey. 

Wise Groups förvärv av Netsurvey är en kontanttransaktion och förvärvspriset uppgår till 23,5 Mkr. Förvärvet 

inkluderar en nettokassa på ca 8 Mkr samt skattemässiga underskottsavdrag som vid ingången av 2011 uppgick 

till 23,6 Mkr.  

Wise Groups styrelse räknar med att förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 

innevarande räkenskapsår. Wise Group ökade under 2010 omsättningen med 44 procent till 128,4 Mkr och hade 

en rörelsemarginal på 8 procent. Styrelsens målsättning är att koncernen ska visa fortsatt stark tillväxt och att 

rörelsemarginalen för helåret 2011 ska förbättras i jämförelse med föregående år. För årets första kvartal 

redovisades en omsättningsökning med 63 procent till 43,3 Mkr medan rörelseresultatet förbättrades till 4,1 Mkr 

(0,0 Mkr). 

Netsurvey kommer att konsolideras i Wise Group koncernen från och med 15 juni 2011.  

För ytterligare information kontakta: 



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, SalesOnly www.salesonly.se, CFR Executive Search 

www.cfrsweden.se . 
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