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Opus nyemission övertecknad 
 
Opus har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget 
omkring 105 miljoner kronor före emissionskostnader. Av de erbjudna aktierna i nyemissionen har 
cirka 98,5 procent tecknats med företrädesrätt. Anmälningar uppgående till ytterligare cirka 16,5 
procent av nyemissionen har lämnats avseende teckning utan företrädesrätt. Nyemissionen är 
således övertecknad. 
 
Styrelsen har beslutat att tilldela 1 314 353 aktier tecknade utan företrädesrätt, motsvarande cirka 1,5 
procent av nyemissionen, i enlighet med de tilldelningsprinciper som redogjordes för i prospektet. 
Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utfärdande av 
avräkningsnota, vilket beräknas ske den 9 juni 2008. Efter att betalning av aktierna har registrerats 
kommer aktierna att levereras till aktieägarnas konton snarast möjligt. Inget meddelande utgår till dem 
som inte erhållit tilldelning. De nya aktier som tecknats med företrädesrätt beräknas bli föremål för 
handel den 9 juni 2008. Leverans av dessa aktier beräknas ske till aktieägarnas konton den 12 juni 
2008. 
 
Antalet aktier i Opus ökar till följd av nyemissionen med 87 755 475 aktier. Efter nyemissionen uppgår 
bolagets aktiekapital till 3 861 241 kronor fördelat på 193 062 046 aktier. 
 
Frågor kring erbjudandet hänvisas till Nordea, 08-678 04 80. 
 
För mer information, kontakta: 

Magnus Greko, vd och koncernchef 
Opus Prodox AB (publ)       
Telefon: 031-748 34 91 alt. 0705-58 45 91   
E-post: magnus@opus.se      
WEB: www.opus.se 
   
Opus Certified Adviser är: 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB 
Box 2108 
403 13 Göteborg     
Telefon: 031-745 50 00 
 
Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare till Opus och Bolagets juridiska rådgivare är 
Advokatfirman Glimstedt för Sverige och Squire, Sanders & Dempsey för USA. BDO Nordic AB är 
Bolagets revisionsbyrå. 
 
Om Opus Prodox AB (publ):  
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter inom Automotive Test Equipment, Fleet 
Management och trådlös bilprovning för den globala marknaden. Bland produkterna finns avgasmätare, 
diagnosutrustning, bromsprovare, hjulinställningsutrustning, elektroniska körjournaler, fleet management-system 
samt system för trådlös bilprovning (s.k. Remote OBD). Koncernen säljer sina produkter i över 50 länder och 
företaget har cirka 50 medarbetare. Omsättningen 2007 uppgick till cirka 67 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
tillväxt om cirka 80 procent jämfört med föregående år. Opus aktie är listad på First North. 
 


