2012-03-06 10:41

Wise offentliggör tilläggsprospekt avseende
erbjudande till aktieägarna i Resurs
Bemanning CNC AB (publ)
Den 20 februari 2012 godkände och registrerade Finansinspektionen (Finansinspektionens diarienummer12-787)
samt offentliggjorde Wise Group AB (publ) ("Wise") ett prospekt med anledning av att Wise lämnat ett erbjudande
("Erbjudandet") till samtliga aktieägare i Resurs Bemanning CNC AB (publ) ("Prospektet").

Wise har efter Finansinspektionens godkännande av Prospektet upptäckt ett sakfel i den proformauppställning
och i den revisorsgranskningsrapport avseende proformauppställningen som ingår i Prospektet. Med anledning
därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Wise upprättat
detta tilläggsprospekt.

Bilagd proformauppställning och granskningsrapport ersätter proformauppställningen och granskningsrapporten
på sidorna 21-23 i Prospektet.

Godkännande och offentliggörande

Finansinspektionen har godkänt och registrerat detta tilläggsprospekt den 6 mars 2012 (Finansinspektionens
diarienummer 12-2308). Tilläggsprospektet har offentliggjorts den 6 mars 2012. Detta tilläggsprospekt skall läsas
tillsammans med Prospektet och utgör i alla avseenden en integrerad del av Prospektet som, med undantag för
vad som uttryckligen anges i detta tilläggsprospekt, gäller oförändrat. Prospektet, inklusive detta tilläggsprospekt
med tillhörande bilaga, finns tillgängligt på Wise hemsida, www.wisegroup.se samt på Finansinspektionens
hemsida, www.fi.se.

Rätt till återkallelse

Aktieägare i Resurs Bemanning CNC AB (publ) som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har anmält sig
för teckning av aktier i Wise eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som
omfattas av prospektet, har i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt
att återkalla sin anmälan inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga
senast den 12 mars 2012. I enlighet med villkoren i Prospektet har aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB
(publ) vidare rätt att återkalla sin anmälan om teckning av aktier i Wise intill dess att Wise offentliggjort att
villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte gjorts under
anmälningsperioden, senast klockan 15.00 sista dagen under anmälningsperioden för Erbjudandet.

Styrelsen för Wise Group AB (publ)

Tilläggsprospekt bifogas i pressmeddelandets pdf-fil.

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 (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 Bolinder AB
www.netsurvey.se, SalesOnly www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB
(tidigare Talentum HR AB), www.talentumhr.se .

