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Opus Inspection tilldelas koncession i Chile
Ministeriet för transport och telekommunikation (MTT) i Chile har meddelat att Opus Inspections dotterbolag 
i Chile kommer att tilldelas en koncession för att utforma, bygga och driva bilprovningsstationer i O’Higgins 
regionen. Under ett 8-årigt avtal kommer bolaget att etablera två moderna bilprovningsstationer i städerna 
Rancagua och San Vicente.

“Vi är glada över att MTT har valt att tilldela koncessionen till vårt företag, bland alla de konkurrerande förslag som 
lämnats in inom ramen för offentlig upphandling”, säger Jim Sands, VD för Opus Inspection. ”Denna nya koncession i 
regionen  O’Higgins är ett tillägg med synergier till koncessionen som vi redan vunnit i regionen del Maule. Vi ser fram 
emot att arbeta med MTT och att implementera ett nytt framgångsrikt bilprovningsprogram.”

De nya bilprovningsstationerna i O’Higgins regionen kommer att utföra över 100 000 besiktningar per år mot en avgift 
på CLP 7 250 per besiktning. Kontraktet förväntas börja generera intäkter under andra halvan av 2016.
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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 bilprovningsföretag med starkt fokus på kundservice och innovativ teknologi. Opus Group
är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan och på Bermuda och är verksamt
inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Opus Groups omsättning 2014
uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
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