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ZignSec lanserar AML-produkt som täcker hela 
Norden

ZignSec, Stockholmsbörsens största RegTech bolag, lanserar idag en AML (Anti Money 
Laundry)-produkt som möjliggör för bolag och myndigheter att på ett smidigt och enkelt sätt 
utföra ID-kontroll av en fysisk person i hela Norden i enlighet med rådande bestämmelser utan 
behov av personligt möte. Kontrollen slutförs på under 60 sekunder och lägger grunden som 
ett företag behöver för sitt fortlöpande arbete med att motverka penningtvätt.

Produkten är en del i den större satsning som ZignSec gör kopplat till området penningtvätt. Det är 
i dagsläget en stor utmaning för bolag att skapa bra digitala processer inom området penningtvätt 
och mycket av arbetet sker manuellt. Med hjälp av ZignSecs produkt kan ett bolag enkelt 
digitalisera sina processer och skapa automatisering till gagn för både kunder och anställda. Under 
året kommer räckvidden för ZignSecs AML-produkt att expandera rejält, både geografiskt till att 
omfatta stora delar av Europa och resten av världen, samt att även omfatta kontroll av bolag och 
organisationer. Satsningen ligger i linje med ZignSecs strategi att genom smart användande av 
den senaste tekniken förenkla för företag att leva upp till de ständigt höjda regulatoriska kraven 
inom området AML och kundkännedom”

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) sätter upp ett 
omfattande regelverk med syftet att förhindra att bolag missbrukas för penningtvätt och 
terrorfinansiering. Lagen ställer höga krav på god kundkännedom, riskbedömning och kontinuerlig 
övervakning som skapar ett växande huvudbry för bolag i flera olika industrier.

Kommentar från ZignSecs VD Jonas Ingelström:
”En digital produkt som täcker hela den nordiska marknaden är efterfrågad av många av våra 
kunder. Genom att möjliggöra digitala kontroller istället för fysiska möten så öppnas det upp helt 
nya affärsmöjligheter. Den enkla kundresan och de snabba svaren underlättar för alla våra kunder 
att leva upp till sina åtaganden”

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
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ZignSec är ett RegTech noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolaget utvecklar en teknisk 
plattform som samlar världens alla olika typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna 
används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera kund digitalt i realtid. Zignsecs 
kunder återfinns inom ett flertal branscher, med störst koncentration inom Finansiella tjänster och 
iGaming. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret beläget i 
Solna.
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