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Optionsinlösen i Opus Group AB  
Opus Group AB har avslutat optionsinlösen av optionsprogrammet 2013:1. Totalt har 1 606 287 nya aktier 
tecknats. Av dessa tecknades 411 320 aktier genom påkallning och 1 194 967 aktier genom ett förfarande där 
Opus Group återköpte teckningsoptioner av de anställda och där erhållen likvid användes för att teckna nya 
aktier. Totalt antal utestående aktier efter optionsinlösen uppgår till 290 318 246 st. 

Opus Group AB erhöll cirka 850 KSEK netto i samband med optionsinlösen justerat för kostnader för återköp av 
teckningsoptioner. Den omräknade teckningskursen i optionsprogrammet uppgick till 5,66 kr per aktie. Utspädnings-
effekten uppgick till 0,55 procent jämfört med 2,00 procent i det fall optionsprogrammet hade lösts in i sin helhet. 
Förfarandet med återköpet av teckningsoptionerna resulterade därmed i en mindre utspädning för Opus Groups 
aktieägare. De teckningsoptioner som återköptes av bolaget och de som inte har påkallats har förfallit och kommer inte 
att resultera i någon utspädning. 

”Det är glädjande att en så stor andel av vår personal har deltagit i optionsprogrammet och därmed blivit aktieägare i 
Opus Group. Våra anställda har därmed tagit del av Opus värdetillväxt under perioden och kan nu även vara med på 
våran framtida tillväxtresa. Jag är stolt över våra medarbetare som har arbetat hårt de senaste åren för att ta vårt bolag 
dit vi idag befinner oss”, säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group.
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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 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 
20 mars 2017 kl. 08:30 CET.
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