Stockholm 2012-02-20

Wise offentliggör Erbjudandehandling
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan,
Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.
Wise Group AB (publ) (”Wise”) erbjudandehandling avseende det offentliga erbjudandet till aktieägarna i
Resurs Bemanning om att överlåta samtliga aktier i Resurs Bemanning CNC AB (publ) (”Resurs
Bemanning”) till Wise är nu offentliggjord och hålls tillgänglig bland annat på bolagets hemsida
www.wisegroup.se.
Wise erbjuder samtliga aktieägare i Resurs Bemanning att, såsom betalning för varje aktie i Resurs
Bemanning, oavsett aktieslag, erhålla antingen
a) en (1) aktie i Wise och ett kontant vederlag om 2,40 kronor, eller
b) en (1) aktie i Wise och nominellt 2,40 kronor i form av ett förlagsbevis som ska utges av Wise
(”Förlagslånet”). Förlagslånet ska löpa med en årlig ränta om 5,0 procent och förfalla till betalning den 30
april 2013.
Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att skickas per post till Resurs Bemannings
direktregistrerade aktieägare omkring den 20 februari. Erbjudandehandlingen tillhandahålls även
kostnadsfritt av Wise och sänds till den som så begär.
De aktieägare i Resurs Bemanning vars innehav är förvaltarregistrerat bör kontakta sin förvaltare för
information och instruktioner. Då aktieägare i Resurs Bemanning vars aktier är förvaltarregistrerade aktier
inte automatiskt erhåller Erbjudandehandlingen bör sådan aktieägare för erhållande av
erbjudandehandlingen kontakta Wise.
Erbjudandehandlingen kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida
www.wisegroup.se och kommer att finnas tillhanda på Wise kontor med adress Sveavägen 13, plan 14 i
Stockholm.
Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 21 februari och löper till den 15 mars 2012.

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@wise.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 .

