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Oslo Borgarting lagmannsrett har den 10 juni 2013 stadfäst en dom mellan parterna Edge HR och 

HR Manager AS. Domen innebär att HR Manager AS skall betala 3,1 MSEK samt 

rättegångskostnader om 0,8 MSEK. 

 

Tvisten gäller en avtalstolkning efter utlöpt samarbetsavtal gällande distributionsrätt av ett system för 

rekrytering på den svenska marknaden. HR Manager AS överklagade den tidigare domen från Oslo tingrett 

den 3 oktober 2011 och höjde kravet om ersättning till 22,8 MSEK. Edge HR överklagade i sin tur den tidigare 

domen med krav om ersättning med 3,6 MSEK. Domen innebär att HR Manager AS skall betala 3,1 MSEK samt 

rättegångskostnader om 0,8 MSEK. Domen träder i laga kraft den 12 juli 2013 om ingen av parterna inkommer 

med en överklagan. 

  

Stefan Wikström, VD för Edge HR AB. 

 

- Vi har idag tagit till oss domslutet och är nöjda med utgången. Vi ser nu fram emot att kunna lägga denna 

tvist bakom oss och få fokusera vår energi på fortsatt tillväxt och vidareutveckling av vår verksamhet. 

Kostnader om 1,7 MSEK för den tidigare domen från Oslo tingrett 2011 som har reserverats i bolaget 

kommer nu att återföras. 

 

Roland Gustavsson, VD och Koncernchef Wise Group AB. 

 

- Det känns mycket positivt att vi till sist har fått en lösning på denna tvist. Vi har hela tiden hävdat att 

den initiala stämningen skedde på felaktiga grunder och detta visar att vår bedömning var riktig.  

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Stefan Wikström, VD Edge HR AB Tel: 08 -555 290 34, 0733- 41 41 91,  

e-post:  stefan.wikstrom@edgehr.se 

 

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-642 87 45, 070-431 29 06   

e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se  

 

Edge HR AB utvecklar och säljer internetbaserade tjänster inom personalområdet samt arrangerar seminarier 

och utbildningar inom arbetsrätt och HR. Företaget har c:a 5 000 kundföretag/organisationer som abonnerar 

och använder Edge HRs tjänster eller deltar på något av våra seminarier och utbildningar över hela landet. 

 

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, Borås och Köpenhamn. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold 

Fondkommission som Certified Adviser.  


