
Betydande order från Canon IT Solutions påvisar stadig tillväxt på
den japanska marknaden
En order på ytterligare volym av produktserien Clavister Eagle Series visar på stort förtroende för Clavisters
säkerhetslösningar.

Den 20 september, 2017, Örnsköldsvik - Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande säkerhetslösningar för fasta,
mobila och virtuella nätverk, meddelar att Canon IT Solutions, en viktig kund för Clavister på den japanska marknaden, har lagt ytterligare en
order på produkter ur produktserien Clavister Eagle Series, till ett värde av drygt 2 miljoner kronor.

“Vi är otroligt glada över att fördjupa vårt samarbete med en av våra nyckelkunder och kunna påvisa att vi lever upp till deras höga
förväntningar på funktion och kvalitet. Jag tror att vi med vårt sätt att ge våra kunder full uppmärksamhet, i kombination med vår djupa
tekniska kompetens och vår innovationshöjd, kommer att stärka den här viktiga relationen ytterligare och därmed kunna erbjuda våra
produkter till en större japansk kundbas”, konstaterar Shinobu Färnlöf, Clavisters försäljningschef för Japan.

“Den här typen av order ser vi som en bra bekräftelse på att vårt långtgående engagemang med Canon IT Solutions nu börjar ge ett bra
resultat även finansiellt. Med tanke på den nära relationen mellan de två företagen är jag övertygad om att vi kommer att kunna fortsätta
förbättra vår kundupplevelse och öka vår marknadsandel på den japanska marknaden väsentligt”, bekräftar John Vestberg, Clavisters VD.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 September, 2017 kl. 14.45 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och
medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot.
Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor.


