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Opus genomför en företrädesrättsemission för att 
delfinansiera förvärvet av SysTech International 
 
Styrelsen har beslutat om genomförandet av nyemissionen och att aktieägarna har rätt att 
teckna fem (5) nya aktier för sex (6) befintliga aktier i Opus till en teckningskurs om 1,20 kronor 
per aktie, vilket innebär att högst 87 755 475 aktier kommer att emitteras och att Opus tillförs 
högst cirka 105 miljoner kronor före emissionskostnader. 
 
Som ett led i Opus tillväxtstrategi förvärvades det amerikanska bolaget SysTech med tillträde den 29 
april 2008. Förvärvet accelererar Opus tillväxt och förväntas förstärka intjäningsförmågan både på kort 
och lång sikt. Den Nya Koncernen antas generera starka kassaflöden och därigenom skapa värde för 
Opus aktieägare. Förvärvet skapar även förutsättningar för en framtida notering av Bolagets aktie på 
OMX. Den Nya Koncernen har totalt omkring 140 medarbetare i Sverige, Danmark, Kina och 
Nordamerika. Omsättningen för 2007 proforma beräknas uppgå till cirka 193 miljoner kronor med en 
EBITDA-marginal om cirka 23 procent.  
 
Vid extra bolagsstämma i Opus den 25 april 2008 bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission 
av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga 
andelar i SysTech. Styrelsen har beslutat om genomförandet av nyemissionen och att aktieägarna har 
rätt att teckna fem (5) nya aktier för sex (6) befintliga aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per 
aktie. Företrädesrättsemissionen omfattar högst 87 755 475 aktier, envar aktie å kvotvärde 0,02 
krona, innebärande att Opus aktiekapital ökas med högst 1 755 110 kronor samt att Opus tillförs högst 
cirka 105 miljoner kronor före emissionskostnader. Under förutsättning att Företrädesrättsemissionen 
fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital efter Företrädesrättsemissionen att uppgå till 3 861 241 
kronor fördelat på 193 062 046 aktier. De erbjudna aktierna i Företrädesrättsemissionen motsvarar 
cirka 45 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter fullt genomförd nyemission. 
 
AB Kommandoran, HWJ Holding ApS, Vision Invest Sprl, Fore C Investment Sprl och Digital Image 
SA, vilka tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 36 procent av kapital och röster i Opus, har 
förbundit sig att i Företrädesrättsemissionen teckna kontant för minst 6,0 miljoner kronor totalt och 
därutöver teckna kassaflödesneutralt (dvs. teckning av nya aktier i sådan utsträckning som kan 
finansieras genom försäljning av teckningsrätter och/eller aktier i Opus). De institutionella och 
professionella investerarna som tecknat aktier i den nyligen genomförda riktade nyemissionen 
föregående denna företrädesrättsemission, vilka tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 20 
procent av kapital och röster i Opus, ställer sig positiva till Företrädesrättsemissionen och har förklarat 
sin avsikt att teckna sina andelar i Företrädesrättsemissionen. Aktier som inte tecknas med stöd av 
företrädesrätt kommer i första hand erbjudas dem som tecknat aktier i Företrädesrättsemissionen med 
stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som tecknats. 
 
Företrädesrättsemissionens tidsplan i korthet: 
• Sista handelsdag i Opus-aktien inklusive rätt att deltaga i emissionen är den 7 maj 2008. 
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesrättsemissionen är den 12 maj 2008. 
• Prospekt avseende Företrädesrättsemissionen avses offentliggöras den 12 maj 2008. 
• 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. 
 


