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Framgångar på Automässan 2008 för Opus: 
 

Finlands bilprovning godkänner Opus kontrollutrustning 
 

I samband med Automässan 2008 fick Opus Prodox besked om att A-Katsastus, den 
finska motsvarigheten till Svensk Bilprovning, har godkänt Opus utrustning för 
utsläppskontroll för bilar. Godkännande innebär ett genombrott på den finska 
marknaden för Opus och företagets finska samarbetspartner Suomen Työkalu Oy.  
 
Samarbetet med Suomen Työkalu Oy inleddes våren 2007, för distribution av utrustning för 
emissionskontroll på bensin- och dieselfordon i Finland. A-Katsastus har sedan dess 
genomfört omfattande tester av systemet. Godkännandet betyder stora möjligheter till ökade 
ordervolymer inte bara på den finska marknaden utan även i övriga Norden.   
 
Opus monter på Automässan 2008 var mycket välbesökt av företag och organisationer från 
norra Europa och Ryssland. Förutom det positiva beskedet från A-Katsastus fick Opus 
dessutom indikationer från sina distributörer i Norden som pekar på ökade ordervolymer 
framöver. 
 
– Det är självfallet glädjande att A-Katsastus har godkänt utrustningen, eftersom det är 
ytterligare ett bevis på att våra system tillhör de bästa på marknaden. Vi stärker nu vår 
position som den ledande tillverkaren på vår nordiska hemmamarknad, vilket också var en 
av anledningarna till att vi förvärvade serviceorganisationen J&B Maskinservice under 2007, 
säger Magnus Greko, vd och marknadschef på Opus. 
 
This pressinfo 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 

   
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 60 
medarbetare. Omsättningen 2006 uppgick till 37 MSEK med en kontinuerlig årlig tillväxt på 30-50 procent. Opus 
aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. 


