
Pressmeddelande 26 januari, 2023

Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt för
trafiksäkerhet i Fort Dodge, IA, värderat till cirka 12
miljoner kronor
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetssystem, har genom sitt dotterbolag Sensys
Gatso USA tecknat ett femårigt avtal om automatisk hastighetsövervakning med staden Fort Dodge,
Iowa. Staden hade tidigare avtal med en annan leverantör. Kontraktet beräknas vara värt upp till 1,25
miljoner USD, motsvarande 12 miljoner kronor. Programmet beräknas starta under senvåren 2023.

"Staden Fort Dodge har använt automatiserad trafikövervakning i över ett decennium. Med en jämförelsevis liten stab
av godkända officerare, tillåter automatiserad övervakning FDPD att tillhandahålla effektiv hastighetskontroll, utan
att ta bort officerare från viktigt polisarbete. Det är verkligen en styrka för oss. Nyligen avbröt vår befintliga leverantör
tjänsten till staden. Vi hade turen att Sensys Gatso, med sin betydande närvaro i Iowa, kunde gå in och hjälpa
staden”, säger City Manager David Fierke.

"Vi är glada över att tillkännage vårt partnerskap med Fort Dodge. Sensys Gatso-teamet är angelägna om att hjälpa
till med övergången av deras trafiksäkerhetsprogram. Vår teknik och service kommer att förse Fort Dodge med de
verktyg som behövs för att främja trafiksäkerhet och minska farlig körning i samhället", säger Sensys Gatso USA:s
president och Managing Director, Bill Braden.

Sensys Gatso USA har nu 10 kontrakterade automatiserade trafikövervakningsprogram i delstaten Iowa.

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 januari, 2023 kl 12.35.

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 263 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com
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