
179 nya bussar levereras till Nobina för ca 450 miljoner kr
I sommar tar Nobina emot 179 nya bussar med anledning av de trafikavtal som startar under 2016. Bussarna, som har ett värde
av ca 450 MSEK, börjar gå i trafik efter sommaren. I och med detta ökar nu andelen av Nobinas bussflotta som kör med
förnybara drivmedel från 50 till 55 procent.

Samtliga 179 fordon kommer att köras med biodiesel, och levereras av Scania, Mercedes-Benz, MAN, Volvo och VDL. Bussarna är byggda i
låggolvsutförande för bästa ombord- och avstigning, samt utrustade med luftkonditionering. Huvuddelen av bussarna har även utökad ombordinformation i
form av ”infotainment”-skärmar och USB-ladduttag för mobiltelefoner och surfplattor.

”Våra uppdragsgivare ställer allt högre krav på förnybara drivmedel, vilket är en positiv utveckling för alla. Det betyder att varje ny buss vi nu beställer tar oss
mot ett mer miljövänligt och hållbart samhälle”, säger Annika Kolmert, chef för miljö och hållbarhet på Nobina AB.

De nya bussarna ingår, som tidigare kommunicerats, i några av årets aktuella trafikstarter. Val av bussar görs först baserat på uppdragsgivarnas
busspecifikationer och slutligen på bussens totala kostnader över livslängden, d.v.s. bränsleförbrukning, underhållskostnad, finansieringskostnad och
bussens inköpspris.  Och som alltid beställs bussarna först efter att trafikavtal tecknats.

”Vår framgång i att vinna nya trafikavtal innebär att vi nu lägger stora beställningar till de ledande busstillverkarna. Det gläder mig samtidigt att vår starkare
balansräkning och stärkta kreditbetyg på BB resulterar i mer konkurrenskraftiga villkor i vår finansiering. Fler finansiärer förstår också den stabilitet och
förutsägbarhet som gäller för oss och bussar i kollektivtrafiken ”, säger Ragnar Norbäck, vd för Nobina AB.

Nobina är det marknadsledande kollektivtrafikföretaget i Norden, vilket bland annat innebär att Nobina är den största beställaren av bussar. 2015/2016
bestod Nobinas flotta av 3703 bussar, varav 50 procent kördes på förnybart drivmedel. Med de nya bussarna ökar den Nordiska siffran till 55 procent och i
Sverige, där merparten av bussarna körs, stiger andelen till 75 procent. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, tel 073-355 06 16 
Ingrid Håkanson, IR-manager Nobina AB, tel 08-410 650 51

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av
kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och
initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik
med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 8
miljarder SEK (2015/16) och har cirka 10 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2016, klockan 14.00.


