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Förtydligande avseende pressmeddelande den 18 april
Opus Group vill härmed förtydliga pressmeddelandet från den 18 april 2016 om att riksdagen har röstat för att 
Sverige inte bör anpassa intervallet mellan besiktningstillfällen till det som är minimikravet enligt EU-direktivet. 

Riksdagen har röstat om trafikutskottets förslag till beslut i betänkande TU11, Fordons- och vägtrafikfrågor. I det betän-
kandet uttalar utskottet att man avslår motionen från Pia Hallström (M) mot bakgrund av det pågående beredningsarbe-
tet inom Regeringskansliet. Samtidigt uttalar utskottet att ”Inför regeringens beredningsarbete vill utskottet därför fram-
föra att Sverige inte bör anpassa intervallet mellan besiktningstillfällen till det som är minimikravet enligt EU-direktivet”. 

Samtliga partier stödde denna skrivning i utskottet, och detta blev också kammarens (riksdagens) beslut vid voteringen 
(omröstningen) den 14 april. Det innebär att riksdagen framför detta till regeringen som äger beredningsprocessen. 

Opus Group vill korrigera uppgiften i pressmeddelandet den 18 april om att näringsdepartementet ställt sig negativa till 
Transportstyrelsens förslag. Regeringen har ännu inte uttalat sig om hur de slutligen avser gå vidare med implemente-
ringen av EU-direktivet.

Se länk nedan till riksdagens beslut där kammaren biföll utskottets förslag: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201516/TU11/
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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 78 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 2015
uppgick till ca 1 650 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 19 april 2016 kl. 
15:50.
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