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TILLÄGG TILL PROSPEKT  
AVSEENDE INBJUDAN TILL 
TECKNING AV AKTIER I  
OPUS GROUP AB (PUBL) 
Detta tillägg till prospekt (”Tilläggsprospektet”) har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument med anledning av att Opus Group AB (publ) (Opus Group) den 13 mars 2015 offentliggjorde förlängning 
av Opus Inspections bilprovningskontrakt i delstaten Missouri i USA. Därtill för att det, i det av Opus Group upprättade 
prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier som godkändes av Finansinspektionen den 11 mars 2015 (Finansinspektio-
nens diarienummer 15-2872) (”Prospektet”), i löptext angivits felaktig omsättning för det svenska segmentet av Opus Groups 
bilprovningsdivision, Bilprovning Sverige. 

Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till Prospektet. Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektio-
nen den 18 mars 2015 (diarienummer 15-4173) och offentliggjordes av Opus Group den 18 mars 2015. 

Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet kan laddas 
ned i elektroniskt format från Opus Groups hemsida, www.opus.se, Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt, samt 
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. 

Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av 
inbjudan till teckning av aktier i Opus Group före offentliggörandet av Tilläggsprospektet, har enligt lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 20 mars 2015 (det vill 
säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank, 
Emissioner, 105 34 Stockholm. Investerare som tecknat genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. 
Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om tecknare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne 
ej vidta några åtgärder.



2

Följande text ersätter texten i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” under rubriken ”Upphandlingar i USA” på s. 30 i  
Prospektet. Texterna under underrubrikerna ”Vinst av upphandling i Colorado, Virginia, Chile och Indiana” samt ”Ny  
affärsmodell för utrustningsmarknaden i Kalifornien” ersätts ej.

Upphandlingar i USA
Opus Inspection deltar i anbudsförfarande för offentliga upphandlingar. De kontrakt som Opus Inspection tecknar med 
delstatsmyndigheter i USA är i huvudsak långsiktiga med en estimerad livslängd på fem till tio år inklusive kontraktsför-
längningar. Internationellt varierar dessa kontrakt mellan 8 - 20 år. Den amerikanska upphandlingsprocessen styrs av 
amerikansk lag. Vid upphandling lämnar privata aktörer anbud som beskriver hur de planerar att bedriva bilprovningen 
framförallt genom detaljerade dokumentationsanbud och muntliga presentationer. Anbuden poängsätts baserat på flera 
kriterier, bland annat kundreferenser, teknik, finansiell stabilitet, storlek, ledarskap, teknisk kompetens och pris.

Den 13 mars 2015 offentliggjorde Opus Group att delstaten Missouri förlänger bilprovningskontrakt med Opus Inspec-
tion. Opus Inspection har fått en förlängning av sitt bilprovningskontrakt för att erbjuda Gateway Vehicle Inspection 
Program-tjänster till Missouri Department of Natural Resources och Missouri State Highway Patrol. Ändringen kommer att 
förlänga kontraktet ytterligare sex månader, till och med den 31 augusti 2015.

UPPHANDLINGAR I USA
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Följande text ersätter texten i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” under rubriken ”Opus Bilprovning” på s. 28 i Prospektet.

Segment Bilprovning Sverige
OPUS BILPROVNING
Opus Bilprovning har en konkurrenskraftig ställning med cirka 29 procents marknadsandel i Sverige(1). Verksamheten 
består av 73 besiktningsstationer belägna i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Skaraborg, Småland, Blekinge och 
Norrlandskusten upp till Kiruna, med huvudkontor i Stockholm. Opus Bilprovning hade 557 anställda den 31 december 2014 
(493 män och 64 kvinnor) (inklusive deltidsanställda).

Under 2014 genomförde Bolaget cirka 1,7 miljoner fordonsinspektioner. Drygt 1,6 miljoner utgjorde lätta fordon och av 
dessa var drygt 1,2 miljoner personbilar. Totalt utfördes 70 000 tunga besiktningar. Opus Bilprovning besiktigar fordonen 
och säkerställer dess trafiksäkerhet. 

Opus Bilprovning omsatte cirka 559,5 MSEK under 2014. Opus Bilprovnings besiktningsstationer är främst belägna nära 
tätbebyggda områden. Bolaget har ett geografiskt fokus på Stockholm och Mälardalen, men besiktningsstationerna finns 
även belägna längs ostkusten av den norra delen av Sverige samt i vissa områden av sydvästra Sverige. Opus Bilprovning 
har en stark marknadsnärvaro i det geografiska område där besiktningsstationerna är lokaliserade.

(1) Transportstyrelsen

SEGMENT BILPROVNING 
SVERIGE – OPUS BILPROVNING
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