TagMaster får order om leverans av RFID-system till
vägtullstationer i Indien
Pressmeddelande, Stockholm, 4 december, 2019

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail,
har fått en order om leverans av 340 RFID-system för vägtullsprojekt i Indien. Ordern är värd cirka 3 miljoner SEK och
leverans sker under fjärde kvartalet i år.
Utbyggnaden av vägnätet i Indien för att komma tillrätta med den svåra trafiksituationen i landet är genomgripande. Den indiska
regeringen prioriterar infrastrukturinvesteringar och vägtullar är en viktig del i finansieringen av utbyggnaden av vägnätet.
TagMaster är sedan åtta år en av huvudleverantörerna till indiska vägtullstationer. Den nu aktuella ordern gäller leverans av totalt
340 RFID-system till ett stort antal flerfiliga vägtullstationer. Stationerna är en viktig del i arbetet med att effektivisera
transportsystemet i Indien.
“Ordern visar att våra produkter och vår teknik ligger i framkant och fler ordrar i Indien är att vänta under 2020. Det ger oss även
förutsättningar för att fortsätta investera inom Tolling & Security, som är ett för oss prioriterat applikationsområde”, säger Jonas
Svensson, VD, TagMaster.
Leveranserna av RFID-systemen sker under det fjärde kvartalet i år och ordern är värd cirka 3 MSEK.

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, USA och i
Sverige 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
www.tagmaster.com

