
TagMaster ägda Balogh får order från Kina
Pressmeddelande, Stockholm, 1 september 2016

TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade RFID produkter & ANPR kameror för fordons identifiering inom
trafik och järnvägslösningar har, via sitt nyligen förvärvade dotterbolag Balogh SA, fått order på 2 st spårvagnsprojekt
(Tramway) i Kina.  

Balogh är en av de verkliga pionjärerna inom RFID teknologin och grundades 1958. Balogh har idag kontor för utveckling och produktion i
Paris, Toulouse och Normandie och arbetar inom de tre RFID segmenten Rail, Access/säkerhet (Traffic) och Industriautomation.

Ordern är på produkter som används för ATP (Automatic Train Protection) dvs. utrustning för att undvika kollisioner orsakade av för hög
hastighet eller av missad signalinformation. Kunden är ett joint venture mellan en av de stora Europeiska aktörerna inom signalsystem och
dess Kinesiska partner.  

Dessa produkter är en del av Baloghs standardsortiment men som ofta anpassas (NRE) för olika projekt och olika kunder och ordern visar att
Balogh har en stark produktfamilj inom bl.a.Tramway applikationer.

”TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm inför Balogh förvärvet och denna order är ett första tecken på att vår ambition, att vi tillsammans
med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan
tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt” säger Jonas Svensson, VD,
TagMaster       

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 sept 2016 kl. 08.30

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio
& kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med
innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska
belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa,
Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och
har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad
rådgivare är Remium Nordic AB. www.tagmaster.com


