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11 november 2019 

Vi hälsar alla gamla och nya kunder välkomna till Comaea! 

Comaea International är nu tillbaka på den svenska marknaden då verksamheten inom Edge HR 
Comaea/Talent Management nu förvärvas av vårt svenska dotterbolag. Bakgrunden till förvärvet 
är att Edge HR renodlat sin strategi för det affärsområde där Comaea tidigare ingått, vilket givit 
Comaea möjlighet att överta verksamheten.  

Vi är mycket glada över att återigen vara på den svenska marknaden vilket är en del i vår strategi 
att bli en ledande aktör i Sverige och på andra marknader för molnbaserade lösningar inom 
Competency och Talent Management. 

Vårt team på Comaea består till stor del av samma människor som tidigare utvecklat plattform och 
produkt, byggt upp kundbas i Sverige och skött drift och teknisk support på den svenska marknaden. 
Comaea är idag också en stark aktör inom Competency och Talent Management i Europa, 
Mellanöstern och Sydostasien och vi hoppas nu kunna tillföra och skapa synergier från vår 
internationella verksamhet.  

Genom övertagandet av den svenska marknaden får vi ett ännu starkare team med unika 
förutsättningar att framtidssäkra kompetensen hos våra kunder. Vi hoppas och tror att detta 
kommer ge stora mervärden för er som kund. 

Övergången från Edge HR till Comaea kommer ske successivt under hösten och vårt 
kundserviceteam kommer hålla er uppdaterade med information, utbildningar och seminarier som 
är på gång.  

Vi vill hälsa er alla varmt välkomna och vill tillsammans med er se hur vi på bästa sätt kan bistå att 
framtidssäkra kompetensen hos er. Vi kommer också att kontakta er närmaste månaden för att 
höra om era specifika behov och önskemål, samt de erfarenheter ni har av Comaea. 

Om du har några frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. 

Bästa hälsningar och på snart återhörande! 

 

Per Palmér 
VD, Comaea International AB  
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