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Sensys Gatso USA erhåller femårigt TRaaS-kontrakt
från Livonia, Louisiana, värt 15 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys
Gatso USA, erhållit kontrakt på sitt första automatiserade övervakningsprogram i delstaten Louisiana.
Detta operatörsprogram för rödljus- och hastighetsövervakning med Livonia har en varaktighet på fem
år och förväntas ge cirka 1,8 miljoner USD, motsvarande 15 miljoner kronor, under femårsperioden.

Livonia är en liten stad med 1400 invånare som är belägen cirka 30 mil från delstatens huvudstad, Baton
Rouge. Trots sin lilla storlek finns det betydande hastighetsproblem och överträdelser vid rödljuskorsningar i
staden som måste åtgärdas. Genom staden löper US Highway 190 som transporterar pendlare till delstatens
huvudstad varje dag och genererar stora volymer trafik.

Detta operatörstjänstkontrakt möjliggör också flera ettåriga förlängningar  och det planerade startdatumet för
lanseringen av programmet är augusti i år.

"Sensys Gatso USA ser fram emot att samarbeta med staden Livonia, vår första kund från Louisiana, för att hjälpa till
att begränsa antalet fortkörande fordon som påverkar deras samhälle varje dag." 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
11 maj, 2021 kl. 09.00.

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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