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ZignSec ingår avtal med Betsson Group för
kundkännedom online
ZignSec ingår avtal med speljätten Betsson Group på den europeiska marknaden. ZignSec
kommer att leverera digitala tjänster som syftar till att förenkla Betssons arbete kring
kundkännedom och ålderskontroll av företagets spelare.
Spelbranschen i Europa är i ständig förändring med ökande lokala regleringar och många gånger
komplexa villkor för regelefterlevnad. Precis som andra seriösa speloperatörer är Betsson Group
alltid i behov av att ligga i framkant när det gäller att möta de växande kraven kring penningtvätt
och kundkännedom samt förhindra avancerat bedrägeri, och samtidigt erbjuda sina kunder en
underhållande spelupplevelse. Detta banar väg för nya innovativa lösningar inom området.
”Betsson Group är en av de största operatörerna inom den internationella spelbranschen och ses
som en ledare inom områden som ansvarsfullt spelande och kundupplevelse. Vi är både hedrade
och väldigt stolta över att få jobba tillsammans med dem i syfte att skapa enkla och
användarvänliga tjänster som kontrollerar identitet och ålder hos deras spelare,” säger Jonas
Ingelström, VD på ZignSec.
Kundidentifiering online är ett komplext område där företag måste förhålla sig till olika lagar och
regler inom respektive jurisdiktion i Europa. Som en direkt konsekvens av ökad reglering av
onlinetjänster och växande handel på Internet, utvecklas tekniken bakom kundkontroll online
snabbt och är en växande marknad.
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Ingelström, VD
Tel: +46 70 673 15 02
jonas.ingelstrom@zignsec.com
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com
Om Zignsec AB
ZignSec är ett RegTech som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av IDverifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt
sätt identifiera onlinekunder i realtid. Zignsecs kunder återfinns inom ett flertal branscher där
identifiering är viktigt, med störst koncentration inom Finansiella tjänster och iGaming.
Nasdaq First North (ZIGN)

ZignSec

Bibliotekstorget 8

171 45 Solna

Pressmeddelande
25 mars 2020 12:30:00 CET

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00
Denna information är sådan information som ZignSec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2020-03-25 12:30 CET.
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