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Opus Prodox AB (publ) 
Pressmeddelande - 17 november 2011

Opus och Carspect avtalar om samarbete för att etablera 
bilbesiktning i Sverige
I våras publicerade Opus Prodox AB (publ) att man tecknat ett avtal om etablering av bilbesiktning vid Bilias anläggningar 
i Sverige. Under de senaste sex månaderna har arbetet pågått med projektet som nu lett fram till ett samarbetsavtal med 
Carspect som operatör. I det nya samarbetet kommer Opus att ansvara för provutrustning, montering, underhåll och kali-
brering medan Carspect är operatör och driver bilbesiktningsstationerna under eget varumärke med egen personal.

Carspect är den av de nya aktörerna på marknaden som hittills etablerat flest stationer i Sverige och i och med detta avtal 
kommer nätverket nu att utökas ytterligare.

Samarbetet har fördelar för alla parter och starten kommer att ske i Stockholmsregionen i början av nästa år, för att sedan 
successivt byggas ut till övriga delar av landet.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg 
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00 
 
—————————————— 
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom Automotive Test Equipment, 
Vehicle Inspection Systems och Fleet Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare, 
diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen säljer 
sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 170 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 230 
MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.


