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Opus dotterbolag under-
tecknar bilprovningskontrakt 
med New Hampshire
Den amerikanska delstaten New Hampshire har tilldelat Opus dotterbolaget 

Gordon-Darby i USA ett nytt femårskontrakt för att utveckla, implementera och driva 

deras program för fordonsbesiktning.

New Hampshire Department of Safety (Division of Motor Vehicles), och Gordon-Darby tecknade ett nytt 
kontrakt för delstatens besiktningsprogram för utsläpp och fordonssäkerhet. Det nya kontraktet träder 
i kraft den 1 januari 2020. Det femåriga kontraktet innehåller även en ytterligare möjlig förlängning på 
två år. Utöver det nya kontraktet förlängde delstaten det nuvarande kontraktet med sex månader, vilket 
härmed avslutas den 31 december 2019.

Det decentraliserade bilprovningsprogrammet testar ungefär 1,3 miljoner fordon per år i delstaten. 
Programmet innehåller en automatisk OBD-besiktning och elektronisk dokumentation av alla besiktnings-
krav kopplade till säkerhet.

Robert Tefft, President Gordon-Darby: ”Vi är tacksamma för denna möjlighet att få fortsätta vårt partner-
skap med delstaten New Hampshire i deras arbete att uppnå renare luft och att säkerställa att fordonens 
säkerhet.” 

Gordon-Darby har samarbetat med delstaten New Hampshire sedan dess ursprungliga lansering av det 
automatiserade bilprovningsprogrammet år 2004.
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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 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå 
en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 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 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 
varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien 
och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus 
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Tel: +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


