
 

 

 

 
PRESSMEDDELANDE 

Rättelse: Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019 

Rättelsen avser att pressmeddelandet som offentliggjordes idag den 21 februari 2020 kl 08.30 felaktigt 
saknade hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, som nu finns i detta 
pressmeddelandet. Hänvisningen till EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 fanns 
emellertid i bifogade filer i det tidigare pressmeddelandet. 
 
Publicerad 2020-02-21 

Finansiell utveckling oktober - december 2019 

• Omsättningen minskade under perioden med 4 procent till 254,5 Mkr jämfört med 265,9 Mkr motsvarande period 
föregående år.   

• EBITDA uppgick till 21,6 Mkr jämfört med 20,9 Mkr motsvarande period föregående år.  
• Rörelseresultatet uppgick till 12,2 Mkr jämfört med 17,5 Mkr motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,2 Mkr (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar 
hänförliga till förvärv.  

• Resultatet före skatt uppgick till 11,6 Mkr jämfört med 17,3 Mkr motsvarande period föregående år. 
• Periodens resultat uppgick till 8,2 Mkr jämfört med 12,6 Mkr motsvarande period föregående år. 
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,11 kr (1,71 kr).   
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,09 kr (1,65 kr).  
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,8 Mkr (34,8 Mkr). 

Finansiell utveckling januari – december 2019 

• Omsättningen uppgick till 932,3 Mkr jämfört med 929,8 Mkr motsvarande period föregående år.   
• EBITDA uppgick till 41,1 Mkr jämfört med 61,0 Mkr motsvarande period föregående år. 
• Rörelseresultatet uppgick till 3,3 Mkr jämfört med 47,6 Mkr motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 8,9 Mkr (8,9) avseende immateriella anläggningstillgångar 
hänförliga till förvärv. 

• Resultatet före skatt uppgick till 1,3 Mkr jämfört med 46,9 Mkr motsvarande period föregående år. 
• Periodens resultat uppgick till -0,7 Mkr jämfört med 35,3 Mkr motsvarande period föregående år. 
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,10 kr (4,78 kr).   
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,10 kr (4,61 kr).  
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,9 (57,2 Mkr).  

 

Viktiga händelser under 2019 

• Lars Gundersen utsågs till ny tillförordnad vd för dotterbolaget Brilliant Future AB och tillträdde den 1 februari 
2019 och inträdde då i Wise Groups ledningsgrupp. 

• Wise Group meddelade den 25 april preliminärt resultat för första kvartalet samt informerade om en 
omstrukturering i dotterbolaget Edge HR AB och en strategisk översyn avseende dotterbolaget Brilliant Future AB. 
Omstruktureringen i Edge HR innebar att första kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 6,0 
Mkr. 
 
 
 



 

 

 
 

 
• Årsstämman i maj beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Ken Skoog, Charlotte Sundåker och Annika 

Viklund som ordinarie styrelseledamöter och att välja Torvald Thedéen som ny ordinarie styrelseledamot. Vidare 
fattades beslut om att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie samt att stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut 
om nyemission av högst 700 tusen aktier. 

• Wise Group ABs styrelse beslutade att tillsätta ny styrelse i Brilliant Future AB och initiera en 
kapitalanskaffningsprocess i dotterbolaget. Den nya styrelsen kommer att utgöras av Tobias Thalbäck (CEO 
SolidSport, tidigare CEO Netigate), Fredrik Johnsson (CEO The Talent Company, tidigare Head of Global Talent 
Acquisiton Spotify) och Erik Mitteregger (styrelseordförande i Wise Group) med Erik Mitteregger som ordförande. 

• Boel Sjöstrand vd i dotterbolaget Wise Professionals AB och medlem i Wise Groups ledningsgrupp valde på egen 
begäran att lämna sin anställning och avslutade sin tjänst i bolaget i september 2019. 

• Wise Group avyttrade affärsområdet Comaea, en del av dotterbolaget Edge HR AB. Avyttringen av Comaea är en 
kontanttransaktion och försäljningslikviden uppgår till lägst 8,5 Mkr med en möjlig tilläggslikvid. Den totala 
försäljningslikviden kan maximalt komma att uppgå till 17,0 Mkr. Resultatpåverkan av försäljningen kommer att 
redovisas under första kvartalet 2020. 

• Andreas Cederlund utsågs till ny vd för dotterbolaget Wise Professionals AB och tillträdde den 1 januari 2020 och 
inträdde då i Wise Groups ledningsgrupp. 

• Andreas Ferm utsågs till ny vd för dotterbolaget Brilliant Future AB och tillträdde den 1 januari 2020 och inträdde 
då i Wise Groups ledningsgrupp.  

Viktiga händelser efter utgången av året 2019 

• Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ingen vinstutdelning sker för räkenskapsåret 2019. 
• Styrelsen fastställde nya finansiella mål för koncernen. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84 
 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se  

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 765 25 90 05 
 e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se   

 

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 
08:30 CET. 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, 
konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien 
handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se 


