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Delstaten Missouri avbryter upphandling
Delstatens Missouris avdelning för inköp och materialadministration har uttalat följande: ”på grund av 
oklarheter av de kriterier som publicerades för utvärdering kommer inköpsavdelningen att dra tillbaka tilldel-
ningen av upphandling B2Z15024 och återkomma med en ny upphandling för de tjänster som krävs”.  

”Som den befintliga operatören av bilprovningsprogrammet i Missouri (GVIP) ser vi fram emot att fortsätta bedriva bil-
provningsprogrammet och stödja våra kunder i Missouri”, säger Jim Sands, VD för Opus Inspection. ”Vi ser fram emot 
att delta i nästa upphandling när den kommer ut till anbud”. 

Opus Inspection hanterar årligen 1.100.000 besiktningar i GVIP länen i och i närheten av St. Louis. Företaget ger sup-
port för bilprovningsutrustning till cirka 800 fristående bilprovningsstationer. Opus Inspection har varit GVIP operatör 
sedan 2007.
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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 75 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.

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 3 september 2015 
kl. 08.00.
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