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Opus Groups styrelse höjer finansiella mål och uppdaterar 
visionen i samband med publicering av årsredovisning för 
2013
Opus Groups styrelse har höjt bolagets finansiella mål avseende EBITDA-marginal. Det årliga målet för 
bolagets EBITDA-marginal var tidigare lägst 10 procent och har nu höjts till lägst 15 procent från år 2014 och 
framåt. Styrelsen har även antagit en ny uppdaterad vision för bolaget. Opus Groups vision är ”att vara en 
global ledande aktör inom bilprovning genom kundfokus, förstklassig kvalitet i vår verksamhet och
innovativ teknik”.

Opus Groups årsredovisning för 2013 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.opus.se. En tryckt version går att 
beställa via ir@opus.se. 
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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 företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga 
affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning 
i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovnings-
program i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrust-
ning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group 
utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus 
Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 
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