Stockholm 2017-06-02

Wise Group AB (publ) - Förvärvar Bright Relation AB.
Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Bright Relation AB
(“Bright”). Bright utvecklar och marknadsför lösningar för kund- och medarbetarundersökningar och
har de senaste fyra åren uppvisat en årlig tillväxt på drygt 15 procent med kontinuerligt förbättrad
lönsamhet. Omsättningen uppgick år 2016 till 39,5 Mkr och resultat efter finansiella poster till 9,7 Mkr.
Wise förvärv av Bright är en kontanttransaktion och köpeskillingen uppgår till 38,8 Mkr vilken
finansieras genom egna likvida medel om 18,8 Mkr samt ett förvärvslån om 20 Mkr. Förvärvet
inkluderar en nettokassa på ca 6 Mkr. Bright kommer att konsolideras i Wise räkenskaper fr.o.m. juni.
Förutsatt att den budget som föreligger vid förvärvstillfället infrias, förväntas affären bidra positivt till
Wise rörelseresultat före avskrivningar och kassaflöde med 2,2 Mkr respektive 8,7 Mkr redan under
den kommande tolvmånadersperioden. Med anledning av en anpassning av Brights
redovisningsprinciper till IFRS standard gällande periodisering av intäkter kommer Wise först i slutet
av året att redovisningsmässigt kunna tillgodoräkna sig intäkter och resultat fullt ut. Under kommande
år bedöms resultatbidraget kunna öka ytterligare då Bright konsolideras på helårsbasis och betydande
intäktssynergier kan realiseras när Brights lösningar och tjänster integreras som en del av Wise Groups
totala kunderbjudande. Målsättningen är att Bright ska vara fullt integrerat i Wise dotterbolag
Netsurvey senast vid årsskiftet.
- Förvärvet stärker vårt segment Digitala HR-tjänster då Brights lösningar ligger rätt i tiden och helt i
linje med vad våra kunder efterfrågar. Genom förvärvet skapar vi marknadens starkaste aktör när det
gäller att mäta och utvärdera sambandet mellan engagerade medarbetare och lojala kunder, vilket
leder till ökad försäljning och lönsamhet. Brights licensbaserade affärsmodell bidrar också med
intäkter som är mindre konjunkturkänsliga än sedvanliga konsulttjänster, säger Roland Gustavsson,
vd Wise Group AB
- Bright får genom affären möjlighet att stärka vårt erbjudande till befintliga kunder och även attrahera
nya kunder. Vår spetskompetens inom kundrelationer i kombination med Wise Groups know how ser
vi som en perfekt matchning för framtiden, säger Magnus Palm vd Bright Relation AB.

För ytterligare information kontakta:
Peter Birath, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 729 04 69 20
e-post: peter.birath@wisegroup.se
Roland Gustavsson, vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se
Magnus Palm, vd Bright Relation AB, Tel +46 705 80 70 73
e-post: magnus.palm@bright.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 för offentliggörande
den 2 juni 2017 kl. 11:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag
inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
www.wisegroup.se

