
 

 

 
PRESSMEDDELANDE 

 

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020 

Publicerad 2020-08-20 

 

Finansiell utveckling april - juni 2020 

• Omsättningen för perioden uppgick till 208,2 Mkr (240,4) vilket är 13,4 procent lägre än föregående år.  

• EBITDA uppgick till 9,0 Mkr (13,0). EBITDA-marginalen uppgick till 4,3 procent (5,4). EBITDA påverkades 
positivt av covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt belastas med kostnader av engångskaraktär 
om 6,7 Mkr (6,2).  

• Rörelseresultatet uppgick till -8,8 Mkr (3,4). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på 
materiella och immateriella tillgångar om 7,7 Mkr (9,6) samt en goodwillnedskrivning på 10 Mkr (0) 
avseende dotterbolaget K2 Search AB.  

• Resultatet före skatt uppgick till -9,6 Mkr (3,0).  

• Periodens resultat uppgick till -9,6 Mkr (2,2).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,30 kr (0,30). 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 Mkr (26,7). 

 
Finansiell utveckling januari – juni 2020 

• Omsättningen minskade under första halvåret med knappt 5 procent och uppgick till 460,9 Mkr (484,6). 
Omsättningen påverkas positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea i det 
första kvartalet. 

• EBITDA uppgick till 21,6 Mkr (17,6) och EBITDA-marginalen uppgick till 4,7 procent (3,6). EBITDA 
påverkades positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea och covid-19 
relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt belastas med kostnader av engångskaraktär om 9,2 Mkr (6,3).  

• Rörelseresultatet uppgick till -4,3 Mkr (-1,4). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på 
materiella och immateriella tillgångar om 15,9 (19,0) samt en goodwillnedskrivning på 10 Mkr (0) 
avseende dotterbolaget K2 Search AB.  

• Periodens resultat uppgick till -5,0 Mkr (-2,1).    
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,68 kr (-0,28). 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,7 Mkr (27,8). 

 
 

 

 



 

 

 

Viktiga händelser under andra kvartalet 

• Bolagsstämman den 14 maj omvalde styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Charlotte 
Sundåker samt Torvald Thedéen. Ingrid Lindquist, Jon Persson och Stefan Mahlstein valdes som nya 
ordinarie ledamöter.  

• Wise Groups CFO och vice vd Charlotte Berglund kommer att lämna sin anställning som CFO, vice vd 
och plats i koncernledningen senast den 31 december 2020  Rekrytering av ny CFO inleddes.  

 

Viktiga händelser efter kvartalets slut 

• Eola Änggård Runsten tillträder befattningen som interim CFO och medlem av koncernledningen för 
Wise Group från och med den 1 september 2020 fram tills att en ny CFO är på plats. Charlotte Berglund 
kvarstår i sin anställning till den 31 december 2020 för att säkerställa en ordnad överlämning.  

 

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 20 
augusti 2020 kl. 08:30 CEST. 

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som 
hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med 
global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. 
Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.  
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