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Ny VD i Wise Group AB (publ) 

Styrelsen i Wise Group AB (publ) har utnämnt Roland Gustavsson till ny VD för 
Wise Group AB (publ). Roland kommer närmast från K2 Search AB där han 
sedan två år tillbaka varit VD. Han efterträder Stefan Rossi som övergår i en roll 
som arbetande styrelseledamot. 

Rolands uppgift som VD i Wise Group AB (publ) är att fortsatt utveckla koncernen med 
stark tillväxt och god lönsamhet i fokus. Roland tillträder som VD den 1 september 2012. 

Stefan Rossi har under sina nästan fem år som VD utvecklat Wisekoncernen till att vara 
en välrenommerad aktör inom rekrytering, bemanning och HR/personalområdet. När 
Stefan tillträdde som VD våren 2008 omsatte Wise 77 Mkr och visade förlust. Idag fem år 
senare, har omsättningen ökat med flera 100 procent och koncernen visar god 
lönsamhet. Stefan har under sina år som VD prioriterat företagskulturen inom Wise vilket 
har gett engagerade och passionerade medarbetare som aktivt vill medverka till goda 
resultat och en bra stämning.  

Som arbetande styrelseledamot kommer Stefan att fortsätta arbeta aktivt i bolaget och 
vara delaktig i Wise kommande expansion och utveckling.  

Stefan Rossi kommenterar förändringen så här "Roland Gustavsson har varit en av mina 
närmaste medarbetare sedan 2004 och varit starkt bidragande till koncernens utveckling. 
Roland har kunskaper och erfarenheter som kommer att vara av stort värde för Wise. 
Rolands ledaregenskaper, engagemang och förmåga att prestera goda resultat är bra 
exempel på det. Detta gör det möjligt för mig att som arbetande styrelseledamot 
fokusera mer på Wise affärsutveckling och andra större projekt inom koncernen, 
samtidigt får jag mer utrymme att som ambassadör företräda Wise intressen såväl 
internt som externt." 

För ytterligare information kontakta:  

Erik Mitteregger, Styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00 
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se  

Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00,  
0707-75 53 39   e-post: stefan.rossi@wisegroup.se  
 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag 

inom rekrytering, konsultuthyrning 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 Sweden AB www.netsurvey.se, SalesOnly 

AB www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB (tidigare Talentum 

HR AB) www.talentumhr.se, Resurs Bemanning CNC AB www.resursbemanning.se, IT-Resurs CNC 

AB www.itresurs.se, EkonomResurs CNC AB www.ekonomresurs.se. 


