
1 
Göteborg 2014-09-15

Investerarrelationer, ir@opus.se
Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063 | Adress. Bäckstensgatan 11C, SE-431 49 Mölndal, Sverige |  
Tel. +46 31 748 34 00 | Fax. +46 31 28 86 55 | www.opus.se |    

 Envirotest undertecknar kontrakt med delstaten Indiana för 
bilprovningsprogram 
Delstaten Indiana har tecknat avtal med Opus Inspections dotterbolag Envirotest Corp. för att bedriva bilprov-
ningstjänster inom miljökontroll åt Indiana Department of Environmental Management (IDEM). Enligt det nya 
IDEM-kontraktet kommer Envirotest att: 

• Bedriva och underhålla Clean Air Car Check Program (CACC) i länen Lake och Porter i Indiana med 220 000 årliga  
   besiktningar av bensindrivna fordon.
• Utföra miljökontroller av fordon på befintliga sju bilprovningsstationer som ägs av Envirotest med minst 22 testlinjer.

”Vi är mycket glada att IDEM fortsätter den framgångsrika relation vi har haft sedan 1997”, säger Jim Sands, VD för 
Opus Inspection. ”Vår främsta uppgift i Indiana är att fortsätta att bistå delstaten med att uppfylla sina mål för att 
förbättra luftkvaliteten genom ett effektivt och bekvämt bilprovningsprogram som är användarvänligt för alla bilister i 
länen Lake och Porter.”

Kontraktperioden är fyra år till och med 31 december 2018 med en option från delstaten att förlänga kontraktet upp till 
ytterligare fyra år. Värdet av grundavtalet uppgår till USD 21 170 400. 
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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 företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga 
affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning 
i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovnings-
program i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrust-
ning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group 
utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus 
Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX 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 15 september 2014 
kl. 8.30.
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