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Opus Group tillsätter Lothar Geilen som ny VD
Styrelsen i Opus Group tillsätter Lothar Geilen som ny VD från och med den 1 april 2017. Nuvarande VD, 
Magnus Greko, blir kvar i företaget som Vice President Strategic Business Development.

– Jag är väldigt glad att Lothar Geilen har tackat ja till att bli vår nye VD, säger Katarina Bonde, styrelseordförande i 
Opus Group. Lothar har varit i företaget i nio år och kan verksamheten i grunden. Under den här perioden har han 
varit en nyckelspelare i ledningen och starkt bidragande till att vi idag är ett ledande internationellt bilprovningsföretag. 
Våra tjänster efterfrågas över hela världen och vi har nyligen lanserat en femårig tillväxtplan för att fördubbla företagets 
storlek. Jag är övertygad att Lothar är rätt man för jobbet. 

– Jag ser fram emot utmaningen att leda företaget genom den här tillväxtperioden, säger Lothar Geilen. Mitt fokus 
kommer att vara på internationell expansion, att stärka vår ledande tekniska ställning på marknaden och på vårt hållbar-
hetsarbete, fortsätter Geilen.

Lothar Geilen har varit anställd av Opus Group sedan 2008. Han är var med och grundade det amerikanska företaget 
Systech International år 2000 och fortsatte som ansvarig för Opus Groups bilprovningsenhet efter det att Systech 
förvärvades av Opus Group år 2008. Lothar har en” Diplom-kaufman”-examen från Ludwig-Maximilian-universitetet i 
München. 

Magnus Greko lämnar uppdraget som VD för Opus Group och tar sig istället an den nyinrättade rollen inom ledningen 
som Vice President Strategic Business Development. I och med den nylanserade femårsplanen, som fokuserar på 
etablering på nya marknader och identifiering av förvärvsmöjligheter, är det absolut nödvändigt med en ökad inriktning 
på strategisk affärsutveckling. 

– Jag är väldigt nöjd med företagets utveckling under de elva år som jag har varit vd för Opus Group som listat företag. 
Vi har byggt en bra grund för fortsatt expansion och det här är ett bra tillfälle för mig att lämna över rodret till Lothar 
Geilen, medan jag fokuserar på strategisk affärsutveckling. Jag är övertygad om att Lothar blir en fantastisk VD för 
Opus Group, säger Magnus Greko.
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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 1 697 MSEK under 2016 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 Stock-
holm, 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 marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari  
2017 kl. 08:00 CET.


