
Nobina får ersättning för kostnad vid reparation av manipulerade bussar
Nobina har under december 2015 upptäckt att avgasreningen manipulerats i de 59 Malmöbussar som ägs av Skånetrafiken och som Nobina tagit över från
förra kontraktsinnehavaren. Manipulationen gjordes innan Nobina tog över ansvaret. De förstörda katalysatorerna återställdes omedelbart efter upptäckten
och Nobina kommer att få ersättning för samtliga kostnader som uppstått.

Det var vid en planerad service som Nobina fattade misstankar om manipulation. När en fullständig kontroll genomfördes upptäcktes att 59 bussar hade
uppborrade eller igensatta katalysatorer vilket medfört att avgaserna inte renats.

-  Nobina är stolt över sitt hållbarhetsarbete. Vi verkar i en bransch som är nyckeln för att lösa våra gemensamma klimatutmaningar. Därför är detta ett slag
mot oss och branschen men framförallt mot miljön och de människor som åker kollektivt och vistas i Malmö, säger Ragnar Norbäck, VD, Nobina.

Nobina inledde omedelbart efter upptäckten arbetet med att byta ut de förstörda katalysatorerna för att säkerställa fungerande avgasrening och tillförlitlig
trafikleverans. Nobina kommer att ersättas för samtliga kostnader som uppstått i samband med åtgärderna.

För mer information, vänligen kontakta:
Maryam Yazdanfar, Chef public affairs och kommunikation Nobina Sverige AB, telefon 070-187 2842
Stina Thorman, t f chef Investor Relations Nobina AB, telefon 08-410 650 71

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 har cirka
7 600 heltidsanställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se Bolagets 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 22 december 2015, klockan 9.00.


