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Opus startar bilprovningsverksamhet i Peru 
Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att bolagets helägda dotterbolag, SysTech International LLC, har sökt och  
erhållit tillstånd från kommunikationsdepartementet (MTC) i Peru för att bedriva bilprovning i landet. Bolaget  
kommer att öppna sin första bilprovningsstation i juni 2010 och förväntar sig en snabb expansion i den peruanska 
bilprovningsmarknaden, som bolaget uppskattar till totalt cirka 50 miljoner dollar på årsbasis. 

Besiktningsprogrammet i Peru, som går under namnet CITV, håller för närvarande på att rullas ut och omfattar kon-
troll av fordonets hjulinställning, stötdämpare, bromsar, strålkastare, en visuell undersökning samt en miljökontroll. Alla 
fordon i Peru måste besiktigas årligen och för vissa typer av fordon krävs två inspektioner per år.  Bilprovningsstationer 
finns sedan en tid på plats i vissa delar av landet men det återstår fortfarande ett flertal områden där stationer saknas. 
Samtliga stationer ägs och drivs av privata aktörer, för vilka MTC sätter vissa minimum krav. SysTech’s bilprovningspro-
gram kommer att komplettera det existerande CITV programmet med ett helautomatiserat system som baseras på 
en beprövad teknologi och med betydande kostnadsfördelar. 

− Detta är bolagets första steg in på den latinamerikanska bilprovningsmarknaden. Peru och andra länder i regionen 
erbjuder stora tillväxtmöjligheter för bolagets verksamhet utanför USA, säger Lothar Geilen, VD för SysTech. Vi ser 
med tillförsikt fram emot att etablera vår helautomatiserade bilprovningsteknoklogi på dessa marknader och har som 
målsättning att snabbt etablera oss som en av de tre största bilprovningsföretagen i Peru. 

I februari 2010 påbörjade SysTech byggnationen av den första bilprovningsstationen i Ica, Peru. Anläggningen kommer 
att innehålla en modern kundmottagning och tre testlinjer för personbilar, minibussar, bussar och lastbilar. 

− Efter ett flertal månaders förberedelser är vi glada över att se att våra insatser i Peru nu förverkligas. Vi är mycket 
nöjda med att ha vår första bilprovningsanläggning i Ica, Peru under konstruktion, konstaterar Frank Ofiero, ansvarig 
för programmet på SysTech’s nybildade dotterbolag i Peru, SysTech Peruana Srl. Vi ser fram emot att aggressivt  
expandera vår verksamhet i Peru och kunna erbjuda våra kunder snabb och bekväm bilprovning med god kvalitet.  Vi 
är övertygade om att CITV programmet i Peru kommer att gynnas av SysTech’s globala expertis. 

Opus Prodox AB (publ) 
Pressmeddelande - 19 mars 2010>>

  

De första spadtagen har nu tagits för byggnationen av SysTechs bilprovningsanläggning i Ica, Peru, som planeras öppnas under juni månad i år. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91, +46 705 58 45 91
E-post: magnus@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 13 Göteborg 
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00 
 
—————————————— 
SysTech International grundades 1999 och ingår i Opus-koncernen. Bolaget driver bilprovningsprogram och  
tillhandahåller IT-system och avancerad emissions- och säkerhetsutrustning till myndigheter och individuella test 
stationer. 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 inklu-
derar avgasmätare, diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovnings-
program. Koncernen säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 150 medarbetare. Omsättningen 
2009 uppgick till cirka 220 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.


