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Wise har erhållit 97,9 procent av kapitalet och 99,0 procent av rösterna i Resurs Bemanning 

• Wise har erhållit 97,9 procent av kapitalet och 99,0 procent av rösterna i Resurs Bemanning och 
beslutat att inte förlänga acceptperioden

• Wise fullföljer erbjudandet då samtliga fullföljandevillkor är uppfyllda och avser att påkalla 
tvångsinlösen inom kort

Wise Group AB (publ) offentliggjorde den 30 november 2011 ett erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB 
(publ) att förvärva samtliga utestående aktier i Resurs Bemanning. 

Vid acceptperiodens utgång den 15 mars 2012 hade erbjudandet accepterats av aktieägare i Resurs Bemanning 
representerande 2 000 000 aktier av serie A och 14 367 213 aktier av serie B, vilket motsvarar 97,9 procent av kapitalet 
och 99,0 procent av rösterna i Resurs Bemanning. 

Wise har inte förvärvat några aktier i Resurs Bemanning utanför erbjudandet och äger därmed inte några aktier i 
Resurs Bemanning förutom dem som lämnats in genom erbjudandet.

Samtliga fullföljandevillkor för erbjudandet är uppfyllda. 

Av de aktieägare i Resurs Bemanning som accepterat erbjudandet har 26,6 procent valt att erhålla vederlag i form av 
aktier i Wise och kontanter och 71,2 procent valt att erhålla vederlag i form av aktier i Wise och förlagslån. Sammanlagt 
kontant vederlag som Wise har att redovisa uppgår således till ca 10,9 miljoner kronor och sammanlagt förlagslån 
som Wise har att redovisa uppgår således till nominellt 29,1 miljoner kronor. Wise avser att påbörja redovisning av 
vederlag omkring den 4 april 2012. 

Wise har beslutat att inte förlänga acceptperioden i erbjudandet. Wise avser inom kort att besluta om att påkalla 
tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Resurs Bemanning och att verka för en avnotering av Resurs Bemannings aktie 
från NASDAQ OMX First North. 

För ytterligare information om erbjudandet se Wise erbjudandehandling från den 20 februari 2012 samt tillägg till 
erbjudandehandlingen från den 6 mars 2012, vilka kan laddas ned från www.wisegroup.se.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00, 0707-75 53 39 
e-post: stefan.rossi@wisegroup.se 

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, Linköping och Borås. Aktien 
handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra verksamheter 
är: Wise Professionals AB www.wise.se, Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, 
K2 Search AB www.k2search.se, SalesOnly AB www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB 
(tidigare Talentum HR AB), www.talentumhr.se .


