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Opus utser ny President, Vehicle 
Inspection U.S.
Opus kan med tillfredsställelse meddela att vi har utsett Andy McIntosh till President för 

bolagets amerikanska bilprovningsverksamhet.

Andy McIntosh har stor erfarenhet av företagsledning inom eftermarknaden för fordon. Han har bland 
annat arbetat med global teknikutveckling för säkerhetsprodukter i ett Fortune 500-företag. Han har en 
M.Sc. från Michigan State University och en MBA från University of Michigan. Andy börjar hos Opus den 
4 november 2019.

Andys fokus kommer vara att underhålla våra fina kundrelationer med amerikanska myndigheter och att 
vinna nya bilprovningskontrakt. Han kommer också att leda organisationen att fortsätta utveckla innova-
tiva teknologier och tjänster för bilprovning. Som President, Vehicle Inspection U.S. kommer Andy också 
att bli en viktig medlem i Opus koncernledning och vara delaktig i att sätta riktningen för vår fortsatta 
globala tillväxt.

”Vi är mycket glada över att välkomna Andy till Opus-teamet,” säger Opus CEO Lothar Geilen. ”Andy är en 
meriterad företagsledare. Han har mycket goda ledaregenskaper och djup kunskap om bilindustrin. Andy 
har precis rätt kompetens för att lyfta vår amerikanska verksamhet till nästa nivå. ”

Andy ersätter Sandra Y McCulloch som lämnar företaget. ”Vi vill tacka Sandra för hennes bidrag till Opus 
och önskar henne väl i sin pension”, sa Lothar.

Göteborg, 4 november 2019
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Tel: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

4 november, 2019 
Pressmeddelande
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Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent 
vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och 
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 
miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå 
en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på 
en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma 
från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska 
marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. 
Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 
24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och 
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie 
är noterad på Nasdaq Stockholm.


