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Timm Schneider ny VD för ZignSec AB (publ)

Styrelsen i ZignSec AB (publ) har beslutat att utse Timm Schneider till ny VD för Bolaget. Detta 
som ett led i Bolagets fortsatta internationella expansionsstrategi. Timm påbörjar sin 
anställning den 22 april 2020.

Timm Schneider har över 20 års internationell erfarenhet från betal- och ID-verifieringsindustrin där 
han i ledande positioner bland annat har arbetat med utveckling av aggregeringsmodeller för 
betalmetoder som var en föregångare till de aggregeringsplattformar som nu byggs upp inom ID-
verifieringsindustrin, där ZignSec strävar att bli en internationell nyckelaktör. Schneider har tidigare 
innehaft ledande roller på ett tiotal bolag inom industrin, däribland Wirecard, Bwin, Securetrading 
och Paymill. Timm har bland annat erfarenhet av att leda ett team på över 70 som VD. Schneider 
har även arbetat som konsult hos ZignSec sedan oktober 2019 där han har fokuserat på utveckling 
av Bolagets internationella affärer.

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Timm som kommer med en lång och gedigen 
internationell erfarenhet inom betalnings- och ID-verifieringsindustrin. Han är väl insatt i 
verksamheten och är en mycket drivande person med starka ledaregenskaper och beprövad 
framgång inom vår industri och affärsmodell. Detta tror vi kommer att vara av stor vikt i Bolagets 
fortsatta internationella expansion. Timm har också byggt upp ett stort nätverk bland större 
globala kunder där vi ser stora möjligheter för Bolaget kommande tid, säger Alexander Albedj, 
styrelseordförande i ZignSec AB (publ).

- Jag känner mig mycket hedrad och entusiastisk över att få vara en del av ZignSec, som är väl 
positionerat för den stora transformation som sker globalt inom området ID-verifiering när 
manuella och semi-manuella ID-verifieringsprocesser ska digitaliseras och automatiseras. Med 
min tidigare erfarenhet av just aggregeringsmodeller ser jag med tillförsikt fram emot att 
tillsammans med ledningen fortsätta utveckla ZignSec genom att accelerera implementeringen av 
Bolagets kommunicerade strategi med ett starkt fokus på internationell expansion, både organisk 
men även genom utvalda förvärv, säger Timm Schneider.

Jonas Ingelström, som varit VD på ZignSec sedan 2016, lämnar därmed rollen som VD och 
kommer vara med under en övergångsperiod för att se till att nya VD:n får en bra introduktion.

- Styrelsen och jag vill tacka Jonas Ingelström som har varit en central nyckelperson i Bolagets 
utveckling hittills och lagt grunden för de produkter vi idag kan erbjuda till kunder i stort sett över 
hela världen. Bolaget har under Jonas ledning gått från ett Bolag med några få lokala kunder till ett 
noterat Bolag vid Nasdaq First North Growth Market med stora internationella kunder som verkar 
över hela världen. Nu tar Bolaget nästa steg i processen med ett större internationellt fokus, säger 
Alexander Albedj, styrelseordförande i ZignSec AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com
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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. ZignSecs kunder återfinns inom ett flertal branscher där
identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.
Nasdaq First North (ZIGN)
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