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Advenica har vunnit ytterligare en order från en
nordisk myndighet motsvarande 1 MSEK
Det Malmöbaserade cybersäkerhetsföretaget Advenica har påvisat det stora värdet
av sina lösningar och säkerställt ännu en order på bolagets VPN-produkter (Virtual
Private Network) som garanterar säker informationsöverföring samtidigt som
integriteten skyddas.

Advenicas VPN-produkter har en design som står emot kvantdatorteknologi och eliminerar
hotet att krypteringslösningen infiltreras. Detta gör VPN-produkterna till en framtidssäkrad
investering. Advenica är ett av fyra bolag i hela världen som erhållit högsta certifiering av sin
VPN-teknologi av EU. VPN-krypteringen uppfyller de höga krav som bl.a. myndigheter och
militär har på säkerhet för IP-baserade nätverk. Denna order kommer att levereras under
första kvartalet 2017.
”Vår nätverkskryptering är en fantastisk lösning som verkligen
lyfter denna typen av teknologi till nya höjder. Detta bekräftas av
att nya och befintliga kunder fortsätter att investera i våra
lösningar i hård konkurrens och med de största leverantörerna i
Europa.”
Einar Lindquist, VD, Advenica AB

”Advenica fortsätter möta försvarsmakters, myndigheters och
operatörer av kritisk infrastrukturs högt ställda krav på
spetsteknologi, leveransförmåga och förtroende, och vårt
långsiktiga arbete med att utveckla våra internationella affärer ger
också resultat, vilket den här affären är ett bra exempel på.”
Andreas Häglund, Säljchef National Security, Advenica AB
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com
Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl.10.45.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar
och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage
vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för
organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com
Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet
”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se
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