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Opus Inspection erhåller kontraktsförlängning från 
Metropolitan Government of Nashville, Tennessee 
Metropolitan Government of Nashville and Davidson County (Metro) har tecknat ett avtal med Opus 
Inspection om att förlänga bilprovningskontraktet i ytterligare två år. Alla andra villkor i avtalet förblir 
desamma.

”Vi är glada över att Metro har beslutat att förlänga vårt kontrakt”, säger Jim Sands, VD för Opus Inspection. ”Sedan 
2007 har vi strävat efter att erbjuda högkvalitativ och effektiv bilprovning till bilisterna i Nashville. Vi hoppas vi kommer 
kunna fortsätta att vara Metros bilprovningsoperatör under många år framöver. ”

Opus Inspection driver sex centraliserade bilprovningsstationer i Davidson County, Tennessee med 36 testlinjer och 
mobila testsystem. Företaget utför cirka 650.000 besiktningar per år inom ramen för det exklusiva avtalet med Metro.
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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 företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga 
affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning 
i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovnings-
program i USA samt på Bermuda och i Chile, Peru och Pakistan och är verksamt inom försäljning och service av 
emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik 
bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och 
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på 
Nasdaq OMX Stockholm. 

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna 
i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2015 kl. 
08.30.
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