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Wise Group förändrar koncernledningen 

 
Gunilla Asker tar plats i Wise Groups koncernledning från och med den 24 november 2020. 

Gunilla är sedan maj 2020 VD för dotterbolaget Edge HR. Gunilla har en bakgrund inom 

bland annat Unilever och SJ. Under åren 2009 - 2018 var hon vd för Svenska Dagbladet och 

ledde framgångsrikt tidningens digitala transformation på den starkt föränderliga 

mediemarknaden. Gunilla arbetade sedan på ICA Sverige och nu senast som 

managementkonsult på Hall Media. Gunilla är styrelseledamot i Tinius Trust, Blommenholm 

Industrier AS, Knowit AB och Teqnion AB. 

 
"Gunilla har kommit in i Wisekoncernen på ett utmärkt sätt och redan bidragit mycket till 

utvecklingen och ledningen av Edge HR. Hennes erfarenhet från ledarskap, affärsutveckling 

och digital transformation kommer att bli ett viktigt komplement till koncernledningen." 

säger Ingrid Höög, vd för Wise Group AB. 

 

”Tillsammans med Elisabet Jarnbring som nu har tillträtt som CFO i Wise Group har vi fått en 

god förstärkning i koncernledningen.” tillägger hon. 

 
Såsom kommunicerats tidigare kommer Lisen Agnevik, VD för Wise Consulting, att lämna 

Wise. Rekrytering av en ersättare pågår och från och med den 12 december 2020 till dess 

att en efterträdare är utsedd, kommer Ingrid Höög att vara tillförordnad VD i Wise 

Consulting.    
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Ingrid Höög vd och koncernchef 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, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 

november 2020 kl. 8:00 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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