
Pressmeddelande 21 september, 2021

Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt, värt
12 miljoner kronor för hastighetsövervakning i
Mayfield, Ohio
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska
dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut av Mayfield Village, Ohio för att tillhandahålla ett
säkerhetsprogram för hastighetsövervakning komplett med programvara och tjänster. Det
uppskattade värdet av detta operatörstjänstprogram är USD 1,5 miljoner, motsvarande 12 miljoner
kronor, under femårsperioden.

Efter ungefär sex månaders nära samarbete med Mayfields tjänstemän har Sensys Gatso USA valts för att förse
Mayfield med sitt första program för fotoövervakning, vilket gör Mayfield till den femte kunden för Sensys
Gatso i Cleveland-området. Den förväntade tidsramen är att ha polisens nya handhållna kameraprogram igång
i slutet av det fjärde kvartalet 2021. Även om kontraktets längd gäller för en femårsperiod, finns det
automatiska årliga förlängningar i slutet av den första perioden, efter ömsesidig överenskommelse.

Mayfield är ett samhälle i Cuyahoga County, Ohio. Samhället heter officiellt Mayfield, men kallas vanligen
Mayfield Village. Mayfield Village var ursprungligen en del av Mayfield Township och är nu en förort till
Cleveland. Eftersom Interstate-271 leds genom samhället, så medför det att Mayfield har betydande
trafikvolymer, och hastighetsövervakning och trafiksäkerhet är följaktligen av högsta prioritet.
"Hastighetsövervakningsprogram som det här kommer att bidra till Mayfields fortsatt hårda arbete med att
tillhandahålla ett säkert och blomstrande samhälle för sina invånare", 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
21 september, 2021 kl. 10.00.

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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