Pressmeddelande
2008-05-26

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller
Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder som följer av svensk rätt.

Opus huvudägare tecknar samtliga sina andelar i
Företrädesrättsemissionen
Opus huvudägare, vilka tillsammans innehade aktier motsvarande cirka 55 procent av kapital
och röster i Opus före den pågående Företrädesrättsemissionen, har idag tecknat samtliga
sina andelar i Företrädesrättsemissionen. Teckning av nya aktier har finansierats genom
försäljning av 25,2 miljoner aktier i Opus och genom en kapitalinjektion om totalt 16,6 miljoner
kronor.
Nordea Bank AB (publ) har för huvudägarnas räkning placerat 25,2 miljoner aktier i Opus till
institutionella investerare och private banking kunder hos Nordea i syfte att generera kapital som
möjliggör för huvudägarna att teckna samtliga av sina andelar i Företrädesrättsemissionen.
Huvudägarna har utöver försäljning av aktier i Opus investerat ytterligare totalt 16,6 miljoner kronor.
Huvudägarna har med ovanstående medel idag tecknat samtliga av sina andelar i
Företrädesrättsemissionen, vilket innebär att cirka 55 procent av den pågående
Företrädesrättsemissionen om cirka 105 miljoner kronor (motsvarande cirka 58 miljoner kronor)
därmed är säkerställd.
Huvudägarna i Opus består av AB Kommandoran, Lothar Geilen, Pradeep Tripathi, HWJ Holding
ApS, Vision Invest Sprl, Fore C Investment Sprl och Digital Image SA, vilka tillsammans innehade
aktier motsvarande cirka 55 procent av kapital och röster i Opus före den pågående
Företrädesrättsemissionen.
Företrädesrättsemissionens tidsplan i korthet:
• Teckningsperioden äger rum mellan 15-30 maj 2008.
• Handel med teckningsrätter äger rum mellan 15-27 maj 2008.
Frågor kring erbjudandet hänvisas till Nordea, +46 (0)8 678 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.

