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Opus Inspection välkomnar Sandra McCulloch som ny VD  
Lothar Geilen, VD för Opus Group, har utsett Sandra McCulloch som ny VD för Opus Inspection från den 1 
april 2017. Sandra en resultatorienterad chef med 30 års erfarenhet från den globala fordonsindustrin med en 
diversifierad bakgrund inom management. Hon har haft ledande positioner inom Delphi, General Motors och 
CAMI Automotive. Hon har en Master of Science i management från Stanford University och en Bachelor of 
Science i metallurgi från Queen’s University.

”Jag är väldigt nöjd över att en så kvalificerad chef som Sandra har valt att ansluta sig till vårt företag i detta mycket 
viktiga skede av vår utveckling”, säger Lothar Geilen. ”Hennes tekniska bakgrund och entreprenörsanda i kombination 
med hennes mycket framgångsrika karriär inom ledande befattningar är den perfekta kombinationen för att leda Opus 
Inspection till nästa nivå av tillväxt och framgång.”

”Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda Opus Inspection under vår nya tillväxtfas. Med begåvade människor 
och innovativ teknik inom Opus Inspection är jag övertygad om att vårt team har de verktyg och förmågor som krävs 
för att leverera vår femåriga affärsplan. Det är en oerhört spännande tid att ansluta sig till detta dynamiska team”, säger 
Sandra McCulloch. ”Det är inspirerande att veta att jag kommer att ingå i ett team som fokuserar på att göra världen till 
en renare och säkrare plats.”

Sandra McCulloch tar över efter Lothar Geilen som påtagit sig VD-rollen för Opus Group, och stärker företagsled-
ningen vilket är en del av företagets tillväxtplan som presenterades den 14 februari. Planen omfattar expansion till nya 
marknader och strategiska förvärv, med målet att fördubbla Opus omsättning på fem år.
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För ytterligare information, vänligen kontakta
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

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

Om Opus Group 
Opus Group är ett teknologidrivet 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 nästan 1 700 
anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i 
Stockholm, Argentina, 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. 
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