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ZignSec expanderar till Hong Kong genom avtal 
med AsiaPay

ZignSec har signerat ett kundavtal med den prisbelönta digitala betalningslösningen och 
teknikleverantören, AsiaPay, som har utsetts till ett av de snabbast växande bolagen i Asien.

ZignSecs avtal med AsiaPay omfattar kundinformationsformulär, globala ID-tjänster, PEP- och 
sanktionskontroller, dokument-bedrägeri-kontroller och en riskutvärderingsfunktion. Med hjälp av 
det breda utbudet av tjänster i ZignSecs digitala plattform kan AsiaPay’s digitala 
onboardingsprocess erbjuda automatiserad identifiering, framtidssäkrad för expansion, och 
förbättrad säkerhet för deras kunder vid applicerandet av digitala betalningslösningar.

Kommentar från Timm Schneider, vd för ZignSec:
“Att tillhandahålla ett av Asiens snabbast växande bolag med våra tjänster för deras digitalisering 
och expandering inom digitala betalningsindustrin demonstrerar vår kapacitet. Digital disruption 
och innovation förändrar hur vi lever och gör affärer. Betalningsleverantörer fortsätter att vilja ha en 
heltäckande onboarding-lösning för att förbättra riskbedömningen av kunder och bättre betjäna 
dem globalt. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete.”

För mer information, vänligen kontakta:

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

Om Zignsec AB
ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Företaget 
tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-
verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina 
processer för att "onboarda" både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa 
efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer 
(KYC) och Anti Money Laundering ( AML).

Nasdaq First North (ZIGN)

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Om AsiaPay
AsiaPay grundades 2000 och strävar efter att tillhandahålla avancerade, säkra, integrerade och 
kostnadseffektiva elektroniska betalningshanteringslösningar och tjänster till banker, företag och e-
företag på den världsomspännande marknaden, som täcker en mängd av internationella 
kreditkort, betalkort, kontantkort, nätbank, e-plånbok och QR, samt konstantinsamling.
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AsiaPay har sitt huvudkontor i Hong Kong och erbjuder sin professionella ePayment-lösningar och 
lokal support genom sina 14 kontor i Asien, inklusive Australien, Thailand, Filippinerna, Singapore, 
Malaysia, Kina, Taiwan, Vietnam, Indonesien och Indien.

För mer information, gå till  och .www.asiapay.com www.paydollar.com

Bifogade filer

ZignSec expanderar till Hong Kong genom avtal med AsiaPay

http://www.asiapay.com/
http://www.paydollar.com/
https://storage.mfn.se/13b5b7fa-f7ee-49da-81c6-4108714e1888/zignsec-expanderar-till-hong-kong-genom-avtal-med-asiapay.pdf

