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ZignSec skriver avtal med Fantasy Sports 
bolaget Scout Gaming Group

Avtalet innebär att ZignSec kommer att leverera e-KYC-tjänster (elektronisk kundkännedom) i 
form av ID- och åldersverifiering, samt PEP- och sanktionslösning till Scout Gaming Group som 
är licensierade både på Malta och i UK.

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B och B2C Daily Fantasy 
Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning 
med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 
utveckling och verksamhet i ett flertal europeiska länder. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market.

ZignSecs avtal med Scout Gaming Group omfattar ID- och åldersverifieringstjänster samt PEP- 
och sanktionskontroll i ett flertal europeiska länder. Detta utförs i dagsläget manuellt, men med 
hjälp av det stora utbudet av tjänster i ZignSecs portal kommer kundkontrollsprocessen att 
automatiseras för ökad säkerhet och användarvänlighet.

Kommentar från Timm Schneider, VD på ZignSec:

”Fantasy Sports är en snabbt växande och mycket intressant marknad och vi är glada att Scout 
Gaming Group valde oss eftersom de storsatsar på sina produkter.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39 timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75 alexander.albedj@zignsec.com

Om ZignSec AB

ZignSec är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika 
typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. 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.

Nasdaq First North (ZIGN)

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