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Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Chile
SysTech Chile Ltda., ett dotterbolag till Opus Inspection Inc., har öppnat sin första bilprovningsstation i Mau-
leregionen, söder om Santiago i Chile. Under ett 8-årig koncessionsavtal med Ministeriet för transport och 
telekommunikation utför SysTech Chile miljö- och säkerhetskontroll av fordon på tre stationer i Curicó, Parral, 
and Constitución. 

“Starten av bilprovningsstationen i Curicó, känd som “Plantas de Revisión Técnica” (PRT), är den första av nio stationer 
i flera regioner som för närvarande utformas, byggs och drivs av SysTech Chile”, säger Rigoberto Bahamonde, chef för 
den latinamerikanska verksamheten. “PRT-stationerna innehåller Opus Inspections fullt automatiserade och moderna 
testlinjer för både lätta och tunga fordon”, fortsatte Bahamonde.

“Det gläder oss att vi har fått godkännande av ministeriet för att öppna vår moderna PRT-station i Curicó idag, säger 
Chris Smith, Opus Inspections produktionschef. ”Vi ser fram emot att erbjuda snabba och bekväma besiktningstjänster 
i  Maule och i andra regioner där vi har blivit utvalda att bygga nya PRT-stationer.”

Mauleregionens PRT-stationer kommer att utföra cirka 65 000 betalda besiktningar årligen.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93  
E-post: peter.stenstrom@opus.se 
  
Om Opus Group 
Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommuni-
kation. Koncernen hade en omsättning på 1 650 MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i 
rörelsen. Opus Group har över 1 600 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala 
kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsan-
läggningar i Hartford och Ann Arbor i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Denna information är sådan information som Opus Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 
september 2016 kl. 08:30 CET.
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