
Clavister invald som medlem i den europeiska
cybersäkerhetsorganisationen (ECSO)
Örnsköldsvik, 16 september 2020. Clavister, en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att man blivit
invald som medlem i den europeiska cybersäkerhetsorganisationen (ECSO).

ECSO grundandes 2016 som ett Offentligt-Privat Samverkansprojekt (OPS) för att utveckla ett konkurrenskraftigt europeiskt
ekosystem för cybersäkerhet. Målet är att skydda den europeiska digitala inre marknaden genom att tillhandahålla inhemska
cybersäkerhetslösningar och på så vis bidra till utvecklingen av ett digitalt autonomt Europa. 

ECSO, som består av 250 medlemmar med tusentals arbetsgrupper, får en alltmer framträdande roll i takt med en ökande hotbild
mot Europa. ECSO och Clavister är övertygade om att europeiska alternativ för cybersäkerhet kommer att bidra till ett tryggare
och bättre cybersäkerhetslandskap.

"Clavisters bidrag och samarbete är grundläggande för att förstärka ECSOs roll, och kommer ytterligare underbygga ECSO som
den naturliga plattform som utvecklar och lanserar cybersäkerhetsinitiativ för att stödja den europeiska digitala ekonomin. Vi vill
tacka Clavister för förtroendet att ansluta sig till ECSO”, säger Luigi Rebuffi, generalsekreterare för ECSO.

“Det är glädjande att se att Clavister nu blir medlem av ECSO och att vi fullt ut kan stödja målet med att skapa bättre europeisk
cybersäkerhet. Vi förväntar oss att detta kommer bli ett givande samarbete i många år framåt”, sammanfattar Przemek
Sienkiewicz, strategichef hos Clavister.

Läs mer om Clavister och Security By Sweden
https://www.clavister.com/company/about-us/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Sam Coleman, 
Global Communications Manager
sam.coleman@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än
150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom
publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra
kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är
bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.


