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Opus Inspection tecknar avtal om förvärv av amerikansk 
verksamhet inom emissionskontrollutrustning från Bosch
Idag har Opus Inspection tecknat avtal om att förvärva den USA-baserade verksamheten inom emissions-
kontrollutrustning från Bosch Automotive Service Solutions, Inc. Den förvärvade verksamheten inkluderar 
försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Kalifornien, Pennsylvania och North Carolina på över            
5 000 aktiva kunder som är nya för Opus. Under 2015 genererade verksamheten över 5 miljoner USD i  
intäkter. Rörelsevinstmarginalen under de senaste tre åren har varierat mellan 10 – 15 procent. 

Opus Inspection räknar med att avsluta affären den 1 december, 2016. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,5 miljoner 
USD.

“Förvärvet breddar Opus Inspections kundbas i USA för leverans och service av emissionskontrollutrustning på tre 
strategiskt viktiga marknader. Vi ser fram emot att få möjligheten att erbjuda vår framgångsrika affärsmodell inom EaaS 
(Equipment as a Service) till dessa nya kunder och vi räknar med att intäkterna redan under 2017 kommer att överstiga 
tidigare års intäkter från denna verksamhet”, säger Jim Sands, VD för Opus Inspection. 
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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 
Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt 
fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. 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 produktionsanläggningar i Hartford, Ann 
Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
29 november 2016 kl. 08:30 CET.
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