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Wise Group AB (publ) – Styrelsen utser Ingrid Höög som ny vd och koncernchef 
för Wise Group. 
 
Styrelsen i Wise Group AB (publ) meddelar att Ingrid Höög, nuvarande vd för dotterbolaget Wise 
Professionals AB, har utsetts till ny vd och koncernchef i Wise Group. Ingrid Höög tillträder tjänsten den 
16 februari.  

”Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Det ska bli spännande och roligt att fortsätta 
utveckla och förädla Wise Group tillsammans med alla duktiga medarbetare i koncernen. Vi har idag ett 
bra tryck i stora delar av verksamheten och en tydlig plan för att fortsätta stärka vårt kund- och 
medarbetarerbjudande, vår tillväxt och lönsamhet”, säger Ingrid Höög 

”Det är mycket glädjande att Ingrid valt att tacka ja till erbjudandet om att bli vd och koncernchef för Wise 
Group AB. Ingrid har arbetat länge inom gruppen och är en tydlig kulturbärare med en bred kunskap inom 
affärsdriven HR. Ingrid tillträdde som vd för rekryteringsbyrån Wise Professionals 2008 och har sedan dess 
framgångsrikt byggt det största bolaget i koncernen som idag omsätter mer än 260 Mkr på årsbasis med 
god lönsamhet. Ingrid har alltså stor erfarenhet av att skapa tillväxt och resultat vilket kommer att gynna 
koncernen." säger Stefan Rossi, styrelseordförande i Wise Group AB. 

Styrelsen har i samband med tillsättande av ny vd även beslutat att utse bolagets CFO Charlotte Berglund 
till vice vd för bolaget per dagens datum. Charlotte Berglund har arbetat inom gruppen sedan 2004 och 
varit bolagets CFO sedan 2008.  

Vidare har Lisen Agnevik utnämnts till ny vd för Wise Consulting AB, ett dotterbolag till Wise Group AB. 
Hon ersätter Lina Cavalli som tidigare meddelat att hon avser att lämna bolaget (se pressmeddelande per 
2017-10-24). Lisen Agnevik kommer närmast från rollen som regionchef och vice vd i Wise Consulting AB 
och kommer att tillträda sin nya befattning den 16 januari 2018 då hon också inträder i Wise Groups 
ledningsgrupp. 

 

 

 

 

 



 
För ytterligare information kontakta: 

Stefan Rossi, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 707 75 53 39 

e-post: stefan.rossi@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 

19 december 2017 kl 11:00 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, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. 

www.wisegroup.se 
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