Pressmeddelande 21 januari, 2021

Sensys Gatso erhåller tilldelningsbeslut för rödljusoch hastighetsövervakning i Belgien till ett värde av
60 miljoner kronor
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys
Gatso Netherlands, erhållit ett tilldelningsbeslut tillsammans med sin belgiska partner Engie Solutions,
för att leverera, underhålla och stödja den flamländska regeringen med trafikövervakningsprodukter
och tjänster under minst två år. Sensys Gatso kommer att leverera sina T-serie-system och relaterade
tjänster till ett uppskattat värde av 6 miljoner euro, motsvarande 60 miljoner kronor.
Den flamländska regeringen vill nyttja den nuvarande infrastrukturen, såsom befintliga induktionsslingor i
vägarna, men samtidigt införa toppmodern ANPR-funktionalitet (automatisk nummerplåtsavläsning) genom
anskaffning av nya system. Sensys Gatsos T-serie kan kombinera båda, vilket resulterade i ett vinnande bud
från Engie. Sensys Gatso kommer att leverera T-serie-lösningen under 2021 och 2022. Dessa leveranser
kommer att bestå av både loopbaserade T-series som ersätter nuvarande Sensys Gatsos loopbaserade
GTC-system samt nya radarbaserade T-series. Sensys Gatso kommer också att tillhandahålla TRaaS-tjänster för
årlig verifiering av systemen. Värdet för dessa ytterligare tjänster är ännu inte känt.
”Vi är glada att vara en viktig partner för den flamländska regeringen och att vi får fortsätta vår relation. Vårt beslut
att kombinera den befintliga och beprövade looptekniken med ANRP-funktionaliteten i vårt T-serie-system har visat sig
vara ett val som värderas av kunden. Vi ser fram emot att stödja den flamländska regeringen i deras mål att göra
Belgiens vägar säkrare”, säger Bert Tiggelman, Senior Sales Manager, Sensys Gatso.

För mer information:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E investors@sensysgatso.com

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den
21 januari, 2021 kl. 18.30.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien,
Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm.
För mer information, besök www.sensysgatso.com
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