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Opus tecknar avtal med Nya Zeelands största bilprovningsföretag 
Opus Prodox AB har tecknat avtal med Nya Zeelands största bilprovningsföretag om 
leverans av utrustning för miljökontroll av fordon. Avtalet är initialt värt cirka 2 MSEK 
och tecknades genom Opus nyzeeländska distributör Sulco. 

Opus vann majoriteten av genomförda upphandlingar rörande leverans av utrustning till 
kontrollstationer i Nya Zeeland. Utrustningen levereras av Opus distributör Sulco under mars 
och ska användas för miljökontroll av importerade bilar. 
 
Nya Zeeland ändrade nyligen lagstiftning inom miljöområdet, med bland annat skärpta 
gränsvärden för begagnade importbilar vilka utgör en betydande del av den totala importen. 
Samtliga begagnade bilar – varav merparten kommer från Japan – som importeras till landet 
ska kontrolleras och godkännas enligt de nya gränsvärdena, vilka motsvarar europeiska 
normer.  
 
– Det här är en viktig referensaffär för Opus av flera anledningar. Avtalet är ett tydligt tecken 
på hur en marknad växer när myndigheterna inför nya regler. Detta visar den stora potential 
som finns på många av de andra marknader där vi är verksamma och där miljökraven 
kommer att skärpas framöver. Dessutom vann vi lejonparten av upphandlingarna i 
konkurrens med bland annat italienska och tyska företag, vilket är ett bevis på vår 
internationella konkurrenskraft och höga kvalitet, säger Magnus Greko, vd och marknadschef 
för Opus. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Magnus Greko, vd    
Opus Prodox AB     
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:031-7455000 
 
 
Om Opus Prodox AB:  
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 Managementsystem 
samt system för trådlös bilprovning. Koncernen säljer sina produkter i över 50 länder och företaget har cirka 50 
medarbetare. Omsättningen 2007 uppgick till 67 MSEK med en kontinuerlig årlig tillväxt på 30-50 procent. Opus 
aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen.  


