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Opus Prodox AB (publ) 
Pressmeddelande - 22 december 2011

Opus blir huvudleverantör av bilprovningsutrustning till 
A-Katsastus Group
 
Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med 
A-Katsastus Group Oy, som innebär att Opus blir huvudleverantör av 
bilprovningsutrustning för hela koncernen i flera länder. 

Opus har levererat utrustning till A-Katsastus sedan 2007. Det nya avtalet innebär ett fördjupat samarbete där A-
Katsastus utfäster sig att köpa majoriteten av dess utrustningsbehov från Opus. Avtalet gäller tillsvidare med årsvis 
förlängning.

A-Katsastus är, med cirka 2 100 anställda och 285 bilprovningsstationer fördelat över åtta länder, norra Europas 
ledande privata bilprovningsföretag. Koncernen omsatte 2010 cirka 1,5 miljarder kronor. A-Katsastus befinner sig i ett 
expansivt skede och planerar att bygga ett antal nya bilprovningsstationer i Europa de närmaste åren, bl.a. har man 
ambitionen att nå en betydande marknadsandel på den nyligen avreglerade svenska bilprovningsmarknaden under 
det egna varumärket Carspect.

Det är mycket glädjande att vi nu fått ett formellt samarbetsavtal med A-Katsastus Group, säger Pär Börjesson, 
försäljningschef på Opus Prodox AB. Detta bekräftar åter igen att våra produkter har mycket gott renommé i bran-
schen och att vår strategi att kunna leverera kompletta bilprovningslösningar uppskattas hos våra kunder, vilket vi tror 
har varit en viktig faktor i upphandlingen. 

Kari Kivikoski CEO på A-Katsastus Group Oy, ser också mycket positivt på det nya avtalet och ser fram emot ett 
långsiktigt samarbete. Att kunna köpa en komplett utrustningslösning från en leverantör förenklar vårt arbete och 
möjliggör en snabbare expansion i flera länder, fortsätter Kari.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg 
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00 
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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 170 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 230 MSEK. 
Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.


