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Opus Prodox AB (publ) 
Pressmeddelande - 30 mars 2012

Opus omstrukturerar moderbolagets verksamhet till nytt dotter-
bolag inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012

Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har beslutat om en omstrukturering där moderbolagets operativa verksamhet flyt-
tas ned till ett nytt dotterbolag, Opus Equipment AB, inför notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, 
huvudlistan, under 2012.  

Omstruktureringen, som träder i kraft den 1 april 2012, är ett led i bolagets process att renodla funktionerna i koncer-
nen och frigöra resurser i koncernledningen för styrning och framtida tillväxt.  I och med förvärvet av ESP Inc. i januari 
2012 är en majoritet av koncernens verksamheter nu lokaliserade i Nordamerika och därför vill koncernledningen 
fokusera ännu mer på detta affärsområde.

Det nya dotterbolaget, Opus Equipment AB, kommer fortsätta att arbeta med utveckling, tillverkning och försäljning av 
maskiner och utrustning för bilprovningar och bilverkstäder globalt. Jörgen Hentschel, Vice VD i Opus Prodox AB och 
medgrundare till Opus koncernen, blir ny VD i Opus Equipment AB.  Pär Börjesson, försäljningschef i Opus Prodox AB, 
utses till Vice VD i Opus Equipment AB.  Dotterbolagen Opus Asia Ltd i Hong Kong och Opus Instrument (Foshan) Co. 
Ltd. i Kina organiseras som dotterbolag till Opus Equipment AB.  

- Vi är övertygade om att ovanstående omstrukturering är positiv för såväl våra kunder som för våra medarbetare 
genom att organisationen får en bättre och tydligare struktur med mer fokuserade ledningsfunktioner, säger Magnus 
Greko, VD och koncernchef i Opus koncernen.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.
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Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom Automotive Test Equipment, 
Vehicle Inspection Systems och Fleet Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare, 
diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen 
säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 330 medarbetare. Omsättningen 2011 uppgick till cirka 
232 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.


