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Opus Prodox AB (publ) 
Pressmeddelande - 18 april 2012

Systech tecknar bilprovningskontrakt med staten North Carolina
 
Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att Opus dotterbolag, Systech International LLC., har tecknat ett avtal med North 
Carolina Department of Transportation (NCDOT) för att utveckla systemet ”Motor Vehicle Inspection and Law Enfor-
cement System (MILES)”. Kontraktet startar omgående och omfattar design, utveckling, implementering och underhåll av 
ett datahanteringssystem för hela delstaten som kommer att ge realtidsuppkoppling till över 6 000 privata kontrollsta-
tioner, vilka utför 7,7 miljoner besiktningar per år. När det är helt genomförd, kommer MILES att ge över 300 anställda 
i North Carolina Division of Motor Vehicles (NCDMV) License & Theft (L&T) Bureau, lokaliserat till 8 distriktskontor 
runt om i delstaten, nya datoriserade verktyg för att hantera och upprätthålla programmet, genomföra revisioner, hantera 
bevis och inspektionsfall, utreda bilisters klagomål och hålla högsta kvalitet och offentlig service.

”Vi är glada att staten North Carolina har valt Systech till att utveckla MILES, som kommer att hantera det tredje största 
programmet för besiktning i USA.”, säger Lothar Geilen, VD och koncernchef för Systech.  ”Vi ser fram emot att imple-
mentera vår innovativa datahanteringsteknik till förmån för medborgarna i North Carolina. ”

”Det föreslagna MILES systemet kommer att ge N.C. Division of Motor Vehicles en moderniserad hantering av data som  
innebär ökad och korrekt dokumentation för vår personal samt bättre service för våra medborgare”, säger DMV kom-
missionär Mike Robertson.

Systech räknar med att MILES kontraktet kommer att ge över 6 MUSD i intäkter under 2012 och 2013, med potential 
om ett löpande underhållskontrakt efter programmets genomförande. Kontraktet förväntas påverka bolagets EBITDA 
positivt från och med 2012. Systech’s totala orderstock överstiger 90 MUSD.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.
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Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom Automotive Test Equipment, 
Vehicle Inspection Systems och Fleet Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare, 
diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen 
säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 330 medarbetare. Omsättningen 2011 uppgick till cirka 
232 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.


