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ZignSec skriver avtal med Kindred Group för sin 
nya globala AML-tjänst

Avtalet mellan Kindred Group och ZignSec AB innebär ett globalt samarbete kring att stävja 
penningtvätt och därmed följa de nya AML direktiven.

ZignSecs AML-tjänst underlättar för bolag att hantera det internationellt växande problemet med 
penningtvätt, samt möjliggör efterlevnad av de ständigt ökande regelverk och krav som ställs av 
lokala myndigheter.

Börsnoterade Kindred Group med verksamhet i Europa, USA och Australien. erbjuder 
underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 26 miljoner kunder med varumärken så 
som 32red, Unibet, Maria Casino och Bingo.com.

ZignSecs avtal med Kindred Group omfattar en realtidslösning för AML-checkar (Anti-Money 
Laundring) globalt. Istället för ett flertal olika tekniska tjänster, identifieringar och registerslagningar 
så får våra kunder en automatiserad process som sköter hela AML kontrollen av slutanvändaren.

”Penningtvätt i samband med digitala transaktioner är ett välkänt och växande globalt problem. 
Med vår AML-tjänst kan vi hjälpa bolag över hela världen att bekämpa penningtvätt och samtidigt 
digitalisera och effektivisera deras processer, där mycket utav arbetet idag sker manuellt. 
Samarbetet med Kindred Group är ett ställningstagande från båda bolagen som visar hur viktig 
kampen mot penningtvätt globalt är. Initialt är detta en strategiskt betydande affär som på sikt har 
potential att vara utav signifikant monetärt värde. Samarbetet stärker vår övertygelse om ZignSecs 
globala satsning på vår nya AML-tjänst,” säger Timm Schneider, VD på ZignSec

”Vi har alltid fokuserat på att ge våra kunder den bästa upplevelsen vare sig det handlar om 
produkter, spelmiljö eller trygghet. Kampen mot penningtvätt ligger därför högt på vår agenda och 
ett led i att säkerställa en säker och trygg miljö för våra kunder. Att investera i tekniska lösningar 
som gör detta möjligt ser vi som ett led i att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa en hög 
regelefterlevnad. Därför är vi glada att genom det avtal vi nu slutit med ZignSec AB kunna erbjuda 
en lösning som ligger i linje med vår digitala plattform”, säger Charlotta Shelbourg, Head of Player 
Verification, Kindred Group
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Om Zignsec AB
ZignSec är ett RegTech 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. Zignsecs kunder återfinns inom ett flertal branscher där 
identifiering är viktigt, med störst koncentration inom Finansiella tjänster och iGaming.
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