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Styrelseförändring i Opus Group
Göran Nordlund, styrelseordförande i Opus Group, har meddelat årets valberedning att han inte står till 
förfogande för omval till nästa årsstämma. Göran har varit engagerad i Opus styrelse i 14 år och varit dess 
ordförande i 12 år. Göran Nordlund kvarstår fram till årsstämman. Rekryteringen för en ny styrelseordförande 
har inletts.   

”Jag har haft förmånen att arbeta med fantastiska entreprenörer i Opus Group under många år. Opus Group har vuxit 
till ett internationellt välskött börsnoterat bolag som är en av de världsledande spelarna inom bilprovning. Jag ser det 
som ett naturligt steg att nu lämna över stafettpinnen till nya krafter efter 14 år”, säger Göran Nordlund. 

Mölndal 30 december 2015
Opus Group AB (publ) 

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 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.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna 
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