
1 
Göteborg 2018-01-05

Investerarrelationer, ir@opus.se
Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063 | Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige |  
Tel. +46 31 748 34 00 | www.opus.se |    

Uppdatering angående Opus notice of contract award från 
New Jersey 
Delstaten New Jersey, Department of Treasury, har skriftligen meddelat att de bifallit en protest från en kon-
kurrentoch upphäver den ”notice of contract award” som Opus Inspection, Inc. (Opus) erhöll den 23 augusti 
2017.

Opus utvärderar just nu möjliga juridiska åtgärder.

Fordonsbesiktningsprogrammet i delstaten New Jersey innehas för närvarande inte av Opus.
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För ytterligare information, vänligen kontakta
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se 

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. 
Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent 
support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt 
rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA till 
2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus 
på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av 
avancerade fordon. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 
i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus 
har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stock-
holm. 

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 
januari 2018 kl. 08:30 CET.
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