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Opus Group rekryterar ny CFO
Ny CFO för Opus Group blir Linus Brandt som tillträder sin tjänst under våren 2016.  

Linus Brandt har mångårig erfarenhet inom verksamhetsstyrning, redovisning, finansiering och förvärv. Linus kommer 
senast från en anställning som vice VD och CFO på Mediatec Broadcast Group. Tidigare har Linus bland annat varit 
CFO på Stena Adactum vilket är Stenas investmentbolag som äger ett flertal noterade och onoterade bolag. Linus har 
även varit partner på Arthur Andersen och Deloitte.  Nuvarande CFO Annica Lindström lämnar Opus Group i december 
2015 för att tillträda en tjänst på Volvo Cars. 

”Vi välkomnar Linus Brandt som CFO i vår koncern. Hans långa erfarenhet inom ekonomi- och finansieringsområdet 
samt förvärv kommer att bli en stor tillgång för oss. Vi vill tacka Annica för hennes utmärkta arbete och starka insatser 
inom koncernen under de tre senaste åren och vi önskar henne lycka till i hennes nya tjänst på Volvo Cars”, säger 
Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group.

”Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta på Opus Group som är ett mycket intressant bolag. Det skall bli spän-
nande att få vara med om koncernens kommande tillväxtresa och internationella expansion som tar bolaget till nästa 
nivå”, säger Linus Brandt. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta
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Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93  
E-post: peter.stenstrom@opus.se  

Om Opus Group 
Opus Group är ett ledande bilprovningsföretag med starkt fokus på kundservice och innovativ teknologi. Opus Group
är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 77 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan och på Bermuda och är verksamt
inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Opus Groups omsättning 2014
uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
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