
  

1

OPUS GROUP AB (publ)
Investerarrelationer, ir@opus.se | Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063  
Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige | Tel. +46 31 748 34 00 | www.opus.global | 

Göteborg 2019-01-24

Opus emitterar företagsobligation 
i USA om 60 MUSD 
Opus har genomfört en lyckad emission av Taxable Corporate Notes (”Företagsobligation”) om 

60 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer huvudsakligen att användas för förtids-

inlösen av ”500 MSEK 2016/2021-obligationen (ISIN SE0008374425)”, vilket kommunicerades 

den 4 januari 2019.

Företagsobligationen om 60 MUSD har en rörlig räntesats i linje med LIBOR 7 dagar. Företagsobligationen är 
garanterad genom en bankgaranti utfärdad av Swedbank AB (publ), New York-filialen, med en löptid på tre år som kan 
förlängas genom ömsesidig överenskommelse. S&P Global Ratings har utfärdat en långfristig och en kortfristig rating 
med utfallen ”AA-/A-1+” för företagsobligationen. Löptiden inom företagsobligationens ramverk är 15 år. Företags-
obligationen kan, helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan tillkommande kostnader.

“Huvudsyftet med refinansieringen är att minska Opus valutakursexponering samt att säkra en långfristig finansier-
ing med fördelaktig kostnadsstruktur, säger Linus Brandt, CFO och Vice VD för Opus. ”Vi uppskattar stödet från våra 
banker, Swedbank och Svensk Exportkredit (SEK). Swedbank stöder utgivandet av Företagsobligationen samtidigt 
som SEK delar utlåningen avseende det befintliga 60 MUSD-lånet med Swedbank i USA.”
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se
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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 säkerhets-
kontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 
miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att fördubbla 
omsättningen till 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas 
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och 
asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för avancerad fordonssupport. Opus har 
cirka 2 500 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de 
övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus 
har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på 
Nasdaq Stockholm. 

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR 
BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I 
REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER 
NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT 
ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper. Ej för 
distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar 
(inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, 
varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i 
Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion 
där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. 

Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värde-
papperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt 
eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. 

Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA, Storbritannien, Frankrike och Italien) kan vara 
förbjudet enligt lag. Opus kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer 
sådana restriktioner.


