CryptoGuard blir Superföretag
för tredje året i rad
Motala, 1 November 2019

För tredje året i rad har CryptoGuard utsetts till ett av Sveriges Superföretag av Veckans
Aﬀärer i samarbete med Bisnode. Denna nominering är bevis på att CryptoGuard fortsätter
vara ett av Sveriges snabbast växande och lönsamma företag.
De hårda kriterierna för a� bli e� Superföretag handlar om a� öka både omsä�ning och vinst sam�digt som
företaget måste visa på stabilitet och långsik�ghet i aﬀären. Runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in
på listan över Superföretag och i år var 717 företag kvaliﬁcerade.
CryptoGuard har återigen uppfyllt samtliga kriterier och Kjell Carlswärd, VD, är mycket glad och kommenterar:
“Vi är mycket stolta och glada över denna utmärkelse, för tredje året i rad. Detta bevisar att vårt hårda arbete
har givit resultat och att intresset för våra produkter och lösningar är större än någonsin. Jag skulle vilja passa
på att tacka våra engagerade medarbetare, kunder och partners som tillsammans har gjort detta möjligt”.

Om CryptoGuard
CryptoGuard är en ledande aktör som utvecklar och levererar krypteringssystem för digital-TV-operatörer.
CryptoGuards lösning är känd för sin ﬂexibilitet, anpassningsförmåga och skalbara aﬀärsmodell, vilket gör det
�ll e� lönsamt alterna�v för även små operatörer som är i behov av a� digitalisera sina TV-tjänster och säkra
sina innehållsintäkter.
CryptoGuard grundades 2007 och har sedan dess förse� digital-TV-operatörer i Sverige och interna�onellt
med kryptering av DVB och IPTV. Under de senaste åren har företaget ha� en betydande �llväxt och idag
används CryptoGuards produkter i mer än 50 länder av 250 olika operatörer. Under de senaste åren har
företaget även utvecklat säkerhets- och distribu�onslösningar för TV i mobila enheter.
Huvudkontoret är placerat i Motala och företaget har även säljkontor på tre kon�nenter samt e� omfa�ande
och globalt partnernätverk. CryptoGuard deltar årligen vid e� 20-tal branschmässor runt om i världen, vilket
ger upphov �ll många nya aﬀärer och kundkontakter.
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