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Wise Group AB (publ) expanderar sin rekryteringsaffär genom att starta 

verksamhet i Finland. 
 

 

Wise Group AB (publ) expanderar sin rekryteringsaffär genom att starta verksamhet i Finland. Genom ett 

samarbete mellan Wise dotterbolag K2 Search AB och det finländska rekryteringsföretaget Oy People 

Management Finland AB (OyPM), med huvudsaklig verksamhet i Helsingfors, skapas K2 Search Oy. Wise Group 

investerar 65 000 Euro i det nystartade bolaget och erhåller därmed ett ägande på 51 procent. OyPM tillskjuter 

inkråmet i sin nuvarande verksamhet och erhåller ett ägande på 49 procent. Wise Group erhåller i tillägg en 

option att förvärva resterande aktier senast vid utgången av 2018 till ett pris baserat på en förutbestämd 

vinstmultipel. OyPM omsatte förra året 560 000 Euro med en vinst före skatt på 90 000 Euro.  Förvärvet av 

andelen i K2 Search Oy förväntas bidra positivt till Wise Group’s vinst per aktie redan i år. 

 

 

- ”Vi tar nu ytterligare ett steg i vår långsiktiga målsättning att expandera utanför Sverige. Vår öppning i 

Köpenhamn 2013 har givit mersmak och vår tro är att vi kan bli framgångsrika även i Finland. Till 

skillnad mot satsningen i Köpenhamn investerar vi i Finland i en etablerad verksamhet som historiskt 

har visat upp god lönsamhet. Genom att bygga upp vår verksamhet med lokal personal med samma 

värderingar och syn på tillväxt som har gjort oss lyckosamma i Sverige och Danmark, räknar vi med att 

lyckas även i Finland” säger Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ). 

 

 

- “People Management and K2 Search have cooperated for many years and we really look forward to 

taking the next step in our collaboration. Many of our customers operate on a Nordic level so I 

consider this a great opportunity to serve our clients  even better” säger Jarkko Lahti, managing 

director Oy People Management Finland AB and Managing director of K2 Search Oy 

  

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Roland Gustavsson, VD och koncernchef VD Wise Group AB (publ) +46 704 31 29 06 

roland.gustavsson@wisegroup.se  
 
Johan Segergren, VD K2 Search AB +46 733 41 41 92 johan.segergren@k2search.se  

 

K2 Search AB är ett av Sveriges ledande searchföretag och erbjuder kvalificerade tjänster inom rekrytering där 

search/headhunting används som metod. 

 
 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom 

rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Linköping, Borås, Köpenhamn och Helsingfors. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier 

med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. 


