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Opus Group tidigarelägger sin bokslutskommuniké för 2016 
till den 14 februari - presenterar ny tillväxtstrategi för de 
kommande fem åren
Bilprovningsföretaget Opus Group har beslutat att tidigarelägga sin bokslutskommuniké för 2016 för att 
samtidigt presentera bolagets nya tillväxtstrategi för de kommande fem åren. Den nya tillväxtstrategin kommer 
att presenteras tillsammans med bokslutskommunikén för 2016 på en press- och analytikerkonferens den 14 
februari i Stockholm. 

Styrelseordförande Katarina Bonde, VD Magnus Greko, styrelseledamot och chef för division bilprovning Lothar Geilen 
och CFO Linus Brandt kommer att närvara. Press- och analytikerkonferensen kommer att sändas över Internet på 
www.opus.se med en telefonkonferens i anslutning till mötet. Mer information om konferensen kommer att meddelas i 
förväg via ett pressmeddelande. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93  
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group 
Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt 
fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade 
en omsättning på 1 650 MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har 
över 1 600 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de 
övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann 
Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
27 januari 2017 kl. 08:30 CET.
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