Stockholm 2012-01-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Wise Group AB (publ) den 18
januari 2012
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 18 januari 2012 varvid
nedanstående huvudsakliga beslut har fattats.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med anledning av bolagets erbjudande till
aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) enligt pressmeddelande av den 30 november 2011
(”Erbjudandet”), om emission av högst 17 000 000 nya aktier varigenom bolagets aktiekapital kan komma
att ökas med högst 170 000 kronor.
Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de aktieägare i Resurs Bemanning CNC AB (publ) som
accepterat Erbjudandet. De nya aktierna ska i sin helhet betalas genom att tecknarna, för varje tecknad
aktie, tillskjuter en (1) aktie i Resurs Bemanning CNC AB (publ). Förutom att utge en (1) ny aktie för varje
tillskjuten aktie i Resurs Bemanning CNC AB (publ) ska bolaget betala ett kontant vederlag om 2,40 kronor
eller nominellt 2,40 kronor i form av ett förlagsbevis som ska utges av bolaget på de villkor som anges i
Erbjudandet. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket. Bolaget har
uppställt villkor för fullgörandet av Erbjudandet. För emissionen gäller motsvarande villkor.
För ytterligare information, kontakta:
Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00, 0707-75 53 39
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 AB www.salesonly.se, Forte Executives
www.forteexecutives.se, Talentum HR AB www.talentumhr.se .

