
Nobina vinner busstrafikavtal värt nära 100 miljoner SEK
Nobina har i en upphandling vunnit trafikuppdrag för HSL, Helsingforsregionens trafik, för att bedriva stadstrafik i Esbo. Det nya avtalet startar
den 15 augusti 2016 och sträcker sig över tre år med möjlighet till tre års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 100 miljoner
SEK över den treåriga löptiden. 

Beslutet av Helsingforsregionens trafik betyder att Nobina fortsätter att bedriva sitt framgångsrika arbete. Det nya avtalet omfattar 13 bussar. Nobina
kommer att investera i 2 nya bussar.

-          Vi vann ett uppdrag om 94 bussar av HSL i december, och det är positivt att HSL nu väljer Nobina för ytterligare ett uppdrag. Vi ser fram emot att
tillsammans med dem fortsätta att utveckla trafiken till gagn för såväl uppdragsgivare som resenärer och ytterligare förbättra vår kundnöjdhet i HSL-området,
säger Tom Ward, chef för Nobina Finland.

Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 23 februari 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, IR-manager Nobina AB, telefon 08-410 650 51
Stina Thorman, t f chef Investor Relations Nobina AB, telefon 08-410 650 71

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 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 10 februari 2016, klockan 11.00.


