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ZignSec signerar avtal med Savelend Credit 
Group AB

ZignSec har signerat ett avtal med Savelend Credit Group AB gällande tillgång till ZignSecs 
globala verifieringsplattform. Savelend erbjuder en P2P-plattform (peer-to-peer) och 
marknadsplats för lån och krediter för både privatpersoner och företag.

Savelend gör nu en internationell satsning samt förbereder sig för en börsnotering. Savelend och 
lånebolag har höga regulatoriska krav på sig från myndigheter på varje marknad de finns i 
gällande KYC, och har därför ett stort behov av ZignSecs internationella tjänster för ID-scanning, e-
ID, PEP-kontroll och registerkontroller, vilket det signerade avtalet ger dem tillgång till.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Savelends börsnotering och europeiska expansion kräver en robust och skalbar plattform som 
uppfyller samtliga regulatoriska krav. Det här är ytterligare ett exempel på hur vi adderar värde till 
snabbväxande och internationella bolag.”

Kommentar från Ludwig Pettersson, VD för Savelend:
” Vi har pan-europeiska ambitioner och ville hitta en aktör som på ett regelmässigt korrekt sätt 
hjälper oss att skala vår plattform över Europa och där känner vi att ZignSec är helt rätt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39 
timm.schneider@zignsec.com

Om ZignSec

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar 
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett 
säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal 
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.
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Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för ZignSec AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av 
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via 
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.
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