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arvato Financial Solutions öppnar globalt IT 
Development and Innovation center i Tallinn 
 
Den 11 februari slog arvato Financial Solutions, en global leverantör av 
finansiella tjänster, upp dörrarna för ett nytt IT Development and 
Innovation center i Tallinn. Företaget planerar att anställa runt 100 IT-
specialister under de kommande åren 
 
Det nya centret kommer att stödja tillväxten inom hela företaget, i och 
med denna tillökning av erfarna, entreprenörs- och problemlösnings-
inriktade IT-resurser. De anställda kommer att börja med att utveckla 
program och system för internationella kunder tillsammans med sina 
befintliga kollegor i Europa och utomlands. Detta extra tillskott kommer 
att göra det möjligt för arvato Financial Solutions personal att koncentrera 
sig på värdeskapande och tekniska initiativ. Tillgänglig kunskap, kulturella 
aspekter och restid var de avgörande faktorerna för att etablera IT-centret 
just i Tallinn. 
 
Agnes Makk, Head of Development and Innovation Centre arvato 
Financial Solutions Estland förklarar: “Den estniska organisationen 
kommer vara en del i den befintliga IT-avdelningen för nya 
utvecklingsprojekt. Vi började bygga upp centret i mitten av november 
2015 och har redan anställt 12 IT-specialister. Vi siktar mot att vara minst 
35 anställda i slutet av 2016. Vi anställer främst IT-utvecklare som 
kommer arbeta i internationella projekt för kunder i Europa och USA.” 
 
På invigningen närvarade Liisa Oviir, Minister of Entrepreneurship; 
Hanno Tomberg the Management of the Enterprise Estonia; Tea Varrak, 
the Vice rector of Innovation of the Tallinn University of Technology, och 
en företagsdelegation från Tyskland, som även besökte E-Estonian 
showroom under sitt besök.   
 
Michael Weinreich, CEO arvato Financial Solutions och Member of the 
Bertelsmann Group Management Committee: “Det är viktigt för arvato 
Financial Solutions att vi har högutbildad IT-personal, så vi kan stödja 
våra kunder och vår egen tillväxt även i framtiden. Vi är mycket glada 
över att öppna vårt nya IT Development and Innovation center i Estland, 
en plats vi efter noggranna efterforskningar bedömt vara den bästa, 
eftersom Estland har blivit ett nav för proaktiva ITC tjänster och för att 
genomföra nya idéer. Vi ser fram emot att vara en del av denna 
framgångshistoria. Och vi är särskilt imponerade av entreprenörsandan 
och nivån på IT-kunskapen i kombination med stor erfarenhet från 
finansbranschen och en positiv attityd." 
 
Enligt Liisa Oviir, Minister of Entrepreneurship, Liisa Oviir, är det oerhört 
viktigt att ett så stort företag som arvato expanderar till Estland. “arvato 
Financial Solutions kommer att introducera estländska IT-lösningar till en 
global marknad. Det ger våra största talanger möjlighet att konkurrera på 
marknaden och att bli ännu bättre.” 
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arvato Financial Solutions planerar även att samarbeta med Tallinn 
Technical University för att kunna ge studenterna en dynamisk och 
professionell erfarenhet, bland annat genom att erbjuda ett antal 
praktikplatser. När samarbetsavtalet var påskrivet mellan TUT och arvato 
Financial Solutions konstaterade Tea Varrak, Tallinn University of 
Technology (TUT) Vice-Rector for Innovation and International relations: 
“Denna möjlighet att samarbeta med arvato Financial Solutions, som är 
en trendsättare inom finansiella lösningar och inom ICT, är ett gigantiskt 
steg framåt för TUT, Faculty of Information Technology såväl som för 
Innovation and Business Centre Mektory. Denna möjlighet kommer ha 
flera positiva effekter – möjlighet till internationell praktik och examen för 
våra studenter samt möjliga framtida samarbetsprojekt för våra forskare.”  
 
 
arvato Financial Solutions är en global aktör inom finansiella tjänster och en 
del av Bertelsmann SE & Co. KGaA är ett dotterbolag till arvato AG. arvato 
har över 7 000 anställda i 22 länder, framför allt i Europa, Amerika och 
Asien, och erbjuder heltäckande lösningar för hanteringar av kundrelationer 
och kassaflöde. arvato Financial Solutions erbjuder outsourcing-tjänster som 
koncentrarar sig på kassaflödet i alla faser av kundens livscykel – från 
riskhantering och fakturering till inkasso, fordringar och skulder. Som en del 
av detta fokuserar vi på att minimera riskerna i den initiala 
affärstransaktionen och genom hela betalningsprocessen. Våra tjänster gör 
det även möjligt att välja betalsätt internationellt. Som en leverantör av 
finansiella lösningar hanterar arvato FInancial Solutions runt 10 000 kunder, 
framför allt inom retail/e-handel, telekommunikation, försäkringar, bank och 
hälsosektorn. Det gör oss till Europas tredje största leverantör inom 
finansiella tjänster. Professionell, Trovärdig, Effektiv är våra ledord.  
 
Mer information hittar du på http://finance.arvato.com 
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Press contact in Estonia: 
Agnes Makk 
Head of Development and Innovation Centre at arvato Financial Solutions 
agnes.makk@arvato.com 
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