Clavister erhåller kommersiell order från en ledande
telekomoperatör i Sydostasien
Clavister erhåller strategiskt viktig kommersiell order från en av de största telekomoperatörerna i Sydostasien.
Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande säkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuell nätverk, har erhållit en
kommersiell order från en av de största telekomoperatörerna i Sydostasien, genom en systemintegratör i regionen. Telekomoperatören har,
genom tidigare ordrar, valt att standardisera på Clavister som leverantör av säkerhet för sin affärskritiska infrastruktur, vilken idag används av
miljontals abonnenter.
Den nya ordern avser en expansion av tjänster relaterade till de Clavister-produkter som är i drift i operatörens nätverk. Ordervärdet är
begränsat till mindre än 100 000 USD, men är av strategisk vikt då den möjliggör ytterligare affärsmöjligheter både med den specifika kunden,
men också för andra telekom-affärer i regionen.
John Vestberg, VD för Clavister kommenterar: “Denna telekom-order påvisar det stora förtroendet som operatören har för Clavister, och för
förmågan att leverera säkerhetsfunktionalitet med hög kapacitet till stora operatörsnätverk. Vi ser med tillförsikt att våra lösningserbjudanden
mot telekommarknaden får ett allt starkare mottagande och att de väl motsvarar de ökande kapacitets- och säkerhetskrav som allt fler
operatörer börjar ställa. Vår relation både med denna specifika telekomoperatör, samt med vår partner, fortsätter att stärkas, vilket borgar för
för ytterligare affärsmöjligheter med kunden och i regionen som helhet.”
//Ends
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Dahlander, IR
+46 736 796 740
peter.dahlander@clavister.com
Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni
2017 kl. 08.00.
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 5 921 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor.

