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Opus Inspection förvärvar europeiska RSLab   
Opus Inspection har förvärvat 60% av Remote Sensing Laboratory S.L. (RSLab), det Madridbaserade, ISO 
17025 ackrediterade laboratoriet för fjärrmätning av verkliga utsläpp på väg. Företaget kommer att namn-
ändras till Opus RS Europe S.L. och kommer att leda Opus kommersiella verksamhet inom Remote Sensing i 
Europa.

RSLab har representerat Opus Remote Sensing teknologi på de europeiska marknaderna sedan 2007 och har ge-
nomfört ett stort antal studier av verkliga utsläpp på väg med hjälp av Remote Sensing. Josefina de la Fuente, grun-
dare av RSLab, kommer att fortsätta att vara verksam som chef för företaget.

”Vi är entusiastiska över att RSLab ansluter sig till Opusfamiljen”, säger Sandra McCulloch, VD för Opus Inspection. 
”Detta förvärv kommer att stärka vårt fokus på våra affärsmöjligheter inom Remote Sensing i Europa. Vi välkomnar 
Josefina och hennes personal till Opus”, fortsätter McCulloch.

”Genom att kombinera RSLab med Opus organisation kommer vi att förbättra våra förutsättningar för att etablera Re-
mote Sensing i Europa. Vi ser fram emot att vara en del av Opus organisation och att ha direkt tillgång till de betydande 
resurser företaget erbjuder”, säger Josefina de la Fuente.

Opus RS Europe S.L. är det enda Remote Sensing företaget som är certifierat enligt ISO 17025. Denna standard de-
finierar de krav som kontrollorgan måste uppfylla för att demonstrera teknisk kompetens i samband med framtagande 
av giltiga testresultat.

Både köpeskillingen och RSLabs omsättning är obetydliga i relation till Opus-koncernens omsättning och balansom-
slutning. Förvärvet genomförs av strategiska skäl och positionerar Opus som ledande för såväl nuvarande som 
potentiella framtida affärsmöjligheter inom Remote Sensing i Europa.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksam-
het i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93  
E-post: peter.stenstrom@opus.se 
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Om Opus Group 
Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och 
innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 
1 697 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har nästan 1 700 
anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i 
Stockholm, Argentina, 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. 


