
 

 

Sensys Gatso erhåller order från Fareco Group värd 
6,8 miljoner kronor 
 
 
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys 
Gatso Netherlands, erhållit en order på fordonsmonterade system till ett värde av 680 000 euro, 
motsvarande 6,8 miljoner kronor, från Fareco Fayat Group, Frankrike. 
 
Denna tilläggsorder är för leverans av fordonsmonterade system till Fareco Fayat Group och är en fortsättning 
på det projekt som Sensys Gatso Group startade 2013. Leverans beräknas att ske under första halvåret 2021. 
Användningen av våra unika fordonssystem har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att övervaka hastighet 
och därmed reducera dödstalen i trafiken. 
 
”Vi är stolta och glada över det förnyade förtroendet för Sensys Gatsos lösning genom denna tilläggsorder. Fördelarna 
med vårt fordonsmonterade system har resulterat i betydande uppmärksamhet på den globala marknaden. Sedan 
2013 har vi sålt fler än 2200 fordonsmonterade system i fyra länder. Användarvänligheten, enkel installation och 
framför allt lösningens precision och effektivitet gör Sensys Gatso till en tydlig marknadsledare inom detta område. 
Denna order bekräftar styrkan i vår unika lösning genom åren”, säger Joris Lampe, Chief Commercial Officer på 
Sensys Gatso Group AB. 
 

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 
26 februari, 2021 kl. 11.45. 

 
 
 

 
 

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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