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Opus Group AB (publ) 
Pressmeddelande - 28 september 2012

Systech har tilldelats ett bilprovningskontrakt av staten Louisiana 
 
Systech har tecknat ett avtal med Louisiana Department of Environmental Quality (LDEQ) som består av att fortsätta 
ge support på plats och bistå med centrala tjänster till Louisianas besiktningsprogram för miljö- och säkerhetskontroll. 
Programmet berör orterna Ascension, East Baton Rouge, Iberville, Livingston och West Baton Rouge. Kontraktet påbör-
jas omedelbart och är en fortsättning på den support som Systech har erbjudit 190 besiktningsstationer sedan 2009. 

”Vi är stolta över det faktum att Systech har förbättrat kvaliteten på de erbjuda tjänsterna inom flera områden sedan 
vi tog över projektet 2009. Där ingår bl.a. snabbare serviceåtgärder på stationsutrustning, snabbare reparationstid av LA 
2002 utrustning och att delstatsmyndigheterna fått bättre tillgänglighet till våra rapporter och ingenjörer. Lika viktigt är 
att vi har utvecklat och upprätthållit en mycket stark relation med besiktningsstationerna”, säger Lothar Geilen, VD för 
Systech. ”Vi är lika stolta över den starka relationen vi har byggt med LDEQ och uppskattar det förtroende de har givit 
oss genom tilldelningen av detta kontrakt.”

Det nya avtalet gäller för en inledande period på ett år med möjlighet till förlängning upp till fem år. Detta är ett mindre 
kontrakt omsättningsmässigt som dock är strategiskt viktigt. 

Systech med systerbolaget Environmental Systems Products, är en global ledare inom bilprovningsteknik som tillhan-
dahåller produkter och tjänster i 16 amerikanska delstater och sex län. Systech grundades i juli 1999 och fokuserar sin 
verksamhet på att bedriva bilprovningsprogram på uppdrag av regeringar.  

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.
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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 inkluderar avgasmätare, 
diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen 
säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 330 medarbetare. Omsättningen 2011 uppgick till cirka 
232 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.


