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TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, har
genom sitt dotterbolag Sensys Networks Inc. fått order på totalt mer än 800 000 USD motsvarande cirka 7,8 miljoner SEK för flera
nya projekt i tre större städer i Gulfområdet.

I samarbete med lokala partners implementerar Sensys Networks företagets teknologi för att förbättra prestanda och tillförlitlighet för
identifiering och insamling av trafikdata till stöd för avancerade ITS- (Intelligent Transportation Solutions) och Traffic management-lösningar.

”De tre städerna Abu Dhabi, Muscat och Doha investerar i avancerade lösningarna för ITS och Traffic Management för att förbättra
säkerheten och flytet i trafiken. Vi är mycket nöjda med att de har valt vår teknik för att leverera korrekt och tillförlitlig information som dessa
lösningar baseras på”, Amine Haoui, CEO, Sensys Networks Inc.

Leveranserna till projekten i de tre städerna sker under Q3 och Q4 och ordervärdet är på sammanlagt totalt mer än 800 000 USD
motsvarande cirka 7,8 miljoner SEK. De aktuella projekten omfattar:

 Att byta ut magnetiska sensorer för ett adaptivt system vid 48 korsningar i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Sensys Networks
trådlösa teknik har valts för sin exakthet och kostnadseffektivitet jämfört med magnetslingor, eftersom den inte kräver diken eller
ledningar samtidigt som den levererar ledande noggrannhet.
 Förbättrat flyt vid tio korsningar i Muscat i Oman genom installation av Sensys Networks detekteringslösning. Kunden byter till Sensys
Networks teknologi efter omfattande tester på grund av produkternas exakthet och tillförlitlighet.
 Tillhandahållande av trafikdata i realtid på nya motorvägar i Doha i Qatar som en del av ett av de mest avancerade ITS-projekten i
regionen. Sensys Networks teknologi valdes för dess enkla installation samt exakt information.

”Vi har tidigare uttryckt vår entusiasm för förvärvet av Sensys Networks och dessa order bekräftar att vår ambition att bli en starkare
leverantör av ITS-lösningar tillsammans med Sensys Networks realiseras”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-,
radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions -
under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att
öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England,
Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och
systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post:
certifiedadviser@penser.se  
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