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Finansiell utveckling januari – mars 2018 

• Omsättningen ökade under perioden med 16 procent till 227,5 Mkr jämfört med 195,6 Mkr 

motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11 

procent. 

• EBITDA uppgick till 13,8 Mkr jämfört med 9,5 Mkr motsvarande period föregående år.  

• Rörelseresultatet uppgick till 10,5 Mkr jämfört med 7,3 Mkr motsvarande period föregående år.   

• Resultatet före skatt uppgick till 10,5 Mkr jämfört med 7,2 Mkr motsvarande period föregående 

år. 

• Periodens resultat uppgick till 8,0 Mkr jämfört med 5,1 Mkr motsvarande period föregående år. 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,08 kr (0,69 kr).   

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,05 kr (0,68kr).  

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 Mkr (7,0 Mkr). 

Viktiga händelser under första kvartalet 

• Vid extra bolagsstämma, den 11 januari 2018, beslutade stämman att för tiden intill nästa 

årsstämma välja Erik Mitteregger till ny ordinarie styrelseledamot samt till styrelsens ordförande. 

• Lisen Agnevik tillträdde som vd för dotterbolaget Wise Consulting AB och inträdde i Wise Groups 

ledningsgrupp den 16 januari 2018. 

• Ingrid Höög, tidigare vd för dotterbolaget Wise Professionals AB, tillträdde som vd och 

koncernchef för Wise Group den 16 februari 2018.  

• Niclas Smedberg, tidigare tf vd för dotterbolaget Edge HR AB, tillträdde som vd för Edge HR AB 

den 16 mars 2018.  

• Styrelsen föreslog en utdelning till aktieägarna om maximalt 22,2 Mkr (22,2 Mkr) motsvarande 

3,00 kr (3,00 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslogs till den 18 maj 2018.  

Viktiga händelser efter kvartalets slut 

• Johan Segergren vd i dotterbolaget K2 Search AB och medlem i Wise Groups ledningsgrupp 

valde på egen begäran att lämna sin anställning och avslutar sin tjänst i bolaget i juni 2018.  

• Boel Sjöstrand utsågs till ny vd för dotterbolaget Wise Professionals AB med tillträdde den 1 

september 2018 och inträder då i Wise Groups ledningsgrupp. 

 

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 16 maj 

2018 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 har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se 

http://www.wisegroup.se/

