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Sensys Gatso USA erhåller femårigt TRaaS-kontrakt i
Hoschton, Georgia, värt 10 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys
Gatso USA, erhållit kontrakt på ett nytt trafiksäkerhetsprogram för skolzoner i delstaten Georgia. Detta
operatörstjänstprogram för hastighetsövervakning med Hoschton har en varaktighet på fem år och det
uppskattade värdet är cirka 1,2 miljoner USD, vilket motsvarar 10 miljoner kronor under
kontraktstiden.

Sensys Gatso USA har valts ut av Hoschton för att tillhandahålla flera trafiksäkerhetssystem för skolzoner,
komplett med programvara och tjänster. I juli 2018 godkände lagstiftare i Georgia House Lagförslag 978, vilket
medför att hastighetskameror kan användas för trafikövervakning i skolzoner. Staden expanderar snabbt och
planerar för närvarande 2.000 nya bostäder, vilket lockar fler familjer till området och fler barn till skolorna.

Installation av de fasta hastighetskamerorna i Hoschton förväntas påbörjas senare i höst, baserat på
godkännande och konstruktion. Målet är att programmet ska vara igång inför starten av det nya året i början av
januari 2022. ”Trafiksäkerhetsprogram i skolzoner är något som alla uppskattar och vi är stolta över det bidrag vi kan
ge tillsammans med staden Hoschton” säger Andrew Noble, president för Sensys Gatso USA.

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
4 augusti, 2021 kl. 08.30.

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

För mer information, besök www.sensysgatso.com
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