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Wise Group öppnar kontor i Danmark 

Wise Group expanderar sin affär genom att starta verksamhet i Danmark. Tre av 
koncernens bolag – Wise Consulting AB, K2 Search AB och SalesOnly Sverige AB planerar 
att öppna ett gemensamt kontor i Köpenhamn med personal från respektive verksamhet. 
Ambitionen är att öppna dessa verksamheter till årsskiftet 2012/2013. 

Detta är en expansionssatsning och vår första etablering utanför Sverige, vilket 
förhoppningsvis blir en av flera framgångsrika utlandsetableringar. Vår långsiktiga 
målsättning är att bli en internationell koncern med fler av våra dotterbolag 
representerade utomlands. Danmark är ett attraktivt land och en del av den 
skandinaviska marknaden. Det stabila sociala och politiska klimatet och en välutbildad 
arbetskraft ger goda förutsättningar för att driva företag med god tillväxtpotential. 
Genom att bygga upp vår verksamhet med lokal personal som har samma värderingar 
och syn på framgångsrikt företagande som har gjort oss så lyckosamma i Sverige räknar 
vi med att lyckas även i Danmark, säger Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ).  

K2 Search AB som är ett av Sveriges ledande searchföretag erbjuder kvalificerade 
tjänster inom rekrytering där search/headhunting används som metod. Wise Consulting 
AB är Sveriges ledande konsultföretag inom HR och erbjuder tjänster inom fyra 
huvudområden: HR-konsulttjänster, Chefs- och medarbetarutveckling, Affärsstrategisk 
HR samt Outplacement. SalesOnly Sverige AB är specialister på att identifiera, bedöma 
och rekrytera säljare och säljledningsfunktioner. Kunderna utgörs av både stora 
internationella bolag och mindre tillväxtbolag.  

För ytterligare information kontakta:  

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00,  
070-431 29 06   e-post: roland.gustavsson@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 Sverige 

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. 


