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Alex Noton ny VD för ZignSec

Styrelsen för ZignSec AB (publ) har tillsatt Alex Noton som ny VD för ZignSec. Alex Noton har 
tidigare varit VD för Web Shield, ZignSecs största dotterbolag. Alex ersätter Timm Schneider 
och Timm kommer omedelbart att avsluta sin nuvarande roll som VD för ZignSec. Under denna 
övergång kommer Timm att stanna kvar i tre månader för att hjälpa Alex när han tillträder sin 
nya roll inom ZignSec-koncernen. Alex har en gedigen bakgrund inom ID-verifiering, M&A och 
strategiskt arbete och har varit en del av Web Shield sedan 2019. Anledningen för VD-bytet är 
för att intensifiera arbetet med att integrera de olika bolagen inom ZignSec-koncernen samt 
accelerera ZignSecs förvärvsstrategi.

Kommentar från Alexander Albedj, styrelseordförande, ZignSec:

“Jag vill å styrelsens vägnar tacka Timm för hans värdefulla arbete för ZignSec under hans tid som 
VD och jag önskar honom stort lycka till framöver. Sedan Timm tillträdde har ZignSec växt till ett 
globalt bolag med 85 anställda och flera dotterbolag. Övergången till nytt ledarskap är en naturlig 
del för att ZignSec ska kunna bli ännu mer framgångsrikt under nästa tillväxtfas. Alex erfarenhet 
inom strategi, M&A och ID-verifiering kommer att vara mycket värdefull för bolaget och det faktum 
att han själv är en stor aktieägare ger honom goda incitament att maximera aktieägarnas 
långsiktiga värde.

Jag tror att Alex Noton är bäst lämpad inom koncernen för att samla ihop ett team som ska 
implementera en strategi för att konsolidera bolagen i koncernen. Alex är idag VD för det i särklass 
största dotterbolaget i koncernen med de mest avancerade processerna och kan därför planera 
och implementera denna strategi mest framgångsrikt. Jag är också övertygad om att Alex kommer 
att öka synligheten för de inneboende värdena i koncernen och därmed öka kommunikationen 
och transparensen till investerarna, något jag är övertygad om ökar chanserna för att maximera 
aktieägarvärdet och kommer att välkomnas av investerare. Jag är väldigt glad över att få arbeta 
med honom på nästa del av ZignSec-resan.”

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com

OM ZIGNSEC:
ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar 
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. 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 annan 
reglerad verksamhet.



Pressmeddelande
28 februari 2022 12:30:00 CET

  ZignSec Gävlegatan 12B 113 30 Stockholm

Nasdaq First North (ZIGN)

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

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som ZignSec AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande XX februari 2022 kl.XX CET.

Denna information är sådan information som ZignSec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-02-28 12:30 CET.
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