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Opus hårdsatsar på miljökontroll i Kina 
 
 
- Ny försäljningschef ska kartlägga behovet av kontrollutrustning för fordon  
 
 
Opus Prodox AB (publ), som nyligen förvärvade den amerikanska partnern SysTech 
International, utökar nu sin närvaro på den kinesiska och asiatiska marknaden. Opus 
har anställt en försäljnings- och marknadsdirektör i Asien för att kartlägga 
marknadens behov av miljökontrollutrustning för fordon och bygga upp försäljningen, 
främst i Kina. 
 
Opus tillverkar högteknologisk utrustning för miljö- och säkerhetskontroll av fordon och är i 
dagsläget verksamma i över 50 länder. Företaget anställer nu Anders Andersson – med 
mångårig erfarenhet från den sydostasiatiska marknaden – för att driva Opus asiatiska 
dotterbolag Opus Asia Ltd, som nu gör en aggressiv satsning på främst den kinesiska 
marknaden.  
 
– Timingen för Opus ökade verksamhet kunde inte vara bättre, inte minst i Kina. Dels gör 
den kinesiska tillväxten att det kommer ut allt fler fordon på vägarna, dels har de kinesiska 
myndigheterna ett jättetryck från utlandet på att begränsa utsläppen. Behovet av ny 
kontrollutrustning är stort och Opuskoncernen har med sitt kompletta produktutbud en 
utmärkt position på marknaden, säger Anders Andersson, ny marknads- och 
försäljningsdirektör för Opus Asia Ltd.  
 
Anders Andersson har arbetat i kinesiskägda industri- och tillverkningsföretag de senaste tre 
åren och har varit verksam på hela den sydostasiatiska marknaden. Hans huvudsakliga 
uppgift är att bygga upp försäljningen och kartlägga marknaderna i Asien. Dessutom kommer 
Anders att arbeta med ledningen i Opus fabrik i Kina, som nu även börjar tillverka 
kontrollutrustning som är specialanpassad för den asiatiska marknaden. 
 
Opus förvärvade nyligen SysTech International i USA och den nya koncernen har genom 
förvärvet en stark ställning internationellt med möjligheten att kunna leverera kompletta 
systemlösningar för drift av bilprovning i en hel region eller ett helt land.  
 
– Efter förvärvet av SysTech har vi en helt annan marknadsposition globalt sett, och det är 
naturligt att vi förstärker vår närvaro i Asien. Reglerna och behoven skiljer sig från land till 
land och från provins till provins. Anders blir en nyckelperson i vårt arbete att kartlägga 
marknadens behov och bygga upp en stark försäljningsorganisation, inte minst i Kina, säger 
Magnus Greko, vd och koncernchef för Opus. 
 
Opus Asia Ltd. är baserat i Hong Kong och Opus kinesiska fabrik är belägen i Foshan i 
Guangdong provinsen I Kina.  
 
 
This press info is available in English at www.opus.se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Magnus Greko, vd    
Opus Prodox AB     
Telefon: 031-748 34 91 alt. 0705-58 45 91 
E-post: magnus@opus.se      
WEB: www.opus.se 
 
Anders Andersson, Area Sales Director 
Opus Asia Ltd. 
Suite 3304, 33F, Office Tower, Convention Plaza, 
No.1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
 
Telefon: +852 612 738 92 
E-post: anders@opus.se 
 
Chinese address : 
香港灣仔港灣道1号會展廣埸辦公大樓3304室 
  
Opus Certified Adviser är: 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB 
Box 2108 
403 13 Göteborg     
Telefon: 031-7455000 
 
 
Om Opus Prodox AB:  
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter inom Automotive Test Equipment, Fleet 
Management och trådlös bilprovning för den globala marknaden. Bland produkterna finns avgasmätare, 
diagnosutrustning, bromsprovare, hjulinställningsutrustning, elektroniska körjournaler, Fleet Managementsystem 
samt system för trådlös bilprovning. Koncernen säljer sina produkter i över 50 länder och företaget har cirka 50 
medarbetare. Omsättningen 2007 uppgick till 67 MSEK med en kontinuerlig årlig tillväxt på 30-50 procent. Opus 
aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. 


