Stockholm 2011-12-22

Wise Group AB (publ) förvärvar Talentum HR AB
Wise Group har idag träffat avtal om att förvärva Talentum HR AB från Talentum Sweden AB.
Talentum HR kommer att verka som ett helägt dotterbolag inom Wise Group. Stefan Wikström
kommer att utnämnas till VD för det förvärvade bolaget och kvarstår även som VD för
dotterbolaget Wise Online AB.
Talentum HR är ett av Sveriges ledande företag inom Onlinebaserade HR-tjänster och verkar även som
seminariearrangör inom det arbetsrättsliga området. Bolaget har 27 anställda och redovisade 2010 en
omsättning på 48,8 Mkr och ett negativt rörelseresultat. För 2012 är det Wise Groups målsättning att
genom rationalisering och samordning med andra bolag i koncernen generera sådana synergier att
förvärvet resulterar i ett betydande tillskott till vinst per aktie.
-Talentum HR säljer, precis som Wise OnLine, abonnemangstjänster via internet till företag och organisationer
inom personalområdet (HR). För Wise Group ser vi stora möjligheter med affären. Talentum HR har många
stora och nordiska företag på kundlistan. Talentum HR tillför dessutom ett stort antal kunder inom offentlig
verksamhet vilket vi ser som en stor fördel då vi tidigare har haft en låg andel kunder inom området, säger
Stefan Rossi, VD för Wise Group AB.
-Talentum HR förvärvades 2007, men den förväntade synergipotentialen med bolagets övriga verksamheter
utvecklades inte i förväntad utsträckning. Jag är övertygad om att inom Wise Group, som är specialiserade
inom HR, kommer verksamheten i Talentum HR utvecklas gynnsamt för både personal och kunder , säger
Aarne Aktan, CEO för Talentum Oyj.
Förvärvet är en kontanttransaktion och förvärvspriset uppgår till 28 Mkr inklusive en nettokassa på ca 12
Mkr. Wise Group ökade under 2010 omsättningen med 44 procent till 128,4 Mkr och hade en
rörelsemarginal på 8 procent. Styrelsens målsättning är att koncernen ska visa fortsatt stark tillväxt och att
rörelsemarginalen för helåret 2011 ska förbättras i jämförelse med föregående år. För årets första nio
månader redovisades en omsättningsökning med 69 procent till 146,6 Mkr (86,5 Mkr) jämfört med samma
period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 12,4 Mkr (3,6 Mkr).
Talentum HR AB kommer att konsolideras i Wise Group koncernen från och med 28 december 2011.
För ytterligare information kontakta:
Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-642 20 54, 070-775 53 39
e-post: stefan.rossi@wise.se
Aarne Aktan, CEO Talentum Oyj Tel. +358 40 342 4440 e-post: aarne.aktan@talentum.fi

Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,
bemanning 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, Netsurvey Bolinder AB www.netsurvey.se, SalesOnly
www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se .

