Pressrelease
London, juli 2015.

Aon deltar i Europeiska Kommissionens stora projekt om
IT-brottslighet
Aon Risk Solution medverkar i Europeiska Kommissionens stora projekt mot cyberbrott.
Bill Peck, Chief Commercial Officer Aon Risk Solutions EMEA:
“Det är mycket hedrande att som enda bolag från finanssektorn, få vara med i detta projekt, som går under
namnet WISER (Wide Impact Cyber Security Risk Framework) och vars syfte är att motverka
cyberkriminalitet. Den ökande oron för cyberbrott bland företagare, uppmärksammades nyligen i Aon:s
globala Risk Management-undersökning. Att nu få arbeta på Europeiska Kommissionens initiativ kommer att
garantera att både företag, myndigheter och lagstiftares prioriteringar tillgodoses och även anpassas till EU:s
kommersiella behov. Eftersom cyberriskerna samtidigt fortsätter att utvecklas”
WISER-projektet, som Aon är en del av, är i sin tur en del av EU:s Horizon 2020. Ett forskning- och
utvecklingsprogram vars syfte är att bibehålla Europas konkurrenskraft under kommande decennium. Horizon
2020 är EUs största FoU-projekt och har en budget på 80 miljarder Euro för de kommande sju åren.
EU:s syfte med projektet är att uppmärksamma och lyfta cyberrisk-hanteringen så att den blir en naturlig del i
all affärsverksamhet. 2017 ska WISER ha tagit fram verktyg till hjälp för att bedöma, övervaka och begränsa
cyberriskerna.
Giorgio Aprile, Director Financial Industry Advisory Services, förklarar:
“Aon:s medverkan i projektet kommer att resultera i verktyg för realtidsanalyser och riskbedömning som ger
möjlighet att ur alla aspekter, även oväntade, kunna bedöma och analysera riskerna för cyberbrott”.
Mer om WISER
Pedro Soria-Rodriguez, Atos, är koordinator i WISER projektet och han berättar “WISER går längre än
befintliga analysprogram och ger ett nytt och snabbt verktyg för riskbedömning av cyberhoten. En stor hjälp
för beslutsfattare inom offentliga och privata företag och organisationer när de ska bedöma cyberriskerna.
WISER kommer att ta fram tre fullskaletester som ger organisationer möjlighet att skydda viktiga
infrastrukturer och förutom att föregripa hot i realtid, uppfyller de också EU:s nya regler för rapportering av
allvarliga attacker.
Mer information på http://www.cyberwiser.eu
_____________________________________________________________________________________________________
Om Aon Sweden
Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster,
försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt
engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.
Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. . Aon är certifierade enligt
ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök www.aon.com/sweden/ för mer information.
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Aon partners on WISER, an EU Commission cyber
initiative
Aon is working on a European Commission cyber initiative, a 24 month research project into cyber
risk. Secured by Giorgio Aprile, Financial Institutions Director, AGRC Italy, this is a fantastic
opportunity for Aon to contribute to Cyber risk R&D, policy and commercial understanding at a panEuropean level.

Launched at the InfoSecurity EU Conference
on 2 - 4 June in London, WISER is a new
European initiative that puts cyber-risk
management at the heart of good business
practice. Six leading European companies
across technology, R&D and risk will
collaborate to create cyber-risk management
tools to assess, monitor and mitigate cyber
risks in real time (based on a complex risk
exposure model for non-traditional aspects of
cyber risk).

Aon is the only financial services organisation involved in WISER, which is funded by the EU’s
Horizon 2020 Research and Innovation programme, part of the significant Europe 2020 initiative
aimed at securing Europe's global competitiveness in the coming decade. Other companies involved
in the WISER project are ATOS (digital services, Spain), Trust-IT Services (communications, UK),
Stiftelsen SINTEF (R&D, Norway), XLAB (IT R&D, Slovenia), REXEL Development (Electrical
Equipment, France), Domotecnica (Energy, Italy).

Keep an eye out for internal Aon project updates throughout 2015. For further information in the
meantime, review the Aon press release
[http://aon.mediaroom.com/index.php?s=25776&item=137253], visit the WISER website
[www.cyberwiser.eu/], follow @cyberwiser on Twitter or contact:
Giorgio Aprile

Victoria Mason

Financial Institutions Director
+39 02 4543 4092
giorgio.aprile@aon.it

Senior Marketing Manager, EMEA
+44 207 086 7011
victoria.mason@aon.co.uk
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