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ZignSec har genom dotterbolaget Wyzer
Limited vunnit upphandling om drygt 30 miljoner
kronor utfärdad av Maltas regering
ZignSec har, genom sitt dotterbolag Wyzer Limited, vunnit upphandlingen att utveckla en
portal åt Maltas regering som digitalt ska koppla ihop statliga myndigheter med företag.
Upphandlingen innebär en omsättning för ZignSecs dotterbolag Wyzer om drygt 30 miljoner
kronor över en 5-årsperiod, varav cirka 10 miljoner kronor under första året. Projektet
medfinansieras av Europeiska unionen som en del av ”The One-Only Principle Project (TOOP)”.
Detta projekt syftar till att minska den administrativa bördan för europeiska företag och offentliga
förvaltningar.
Detta projekt förväntas påbörjas under andra kvartalet 2021 och är omsättningsmässigt det enskilt
största kontraktet hittills i ZignSecs historia. Det öppnar upp för en ny kategori av kunder
och skapar möjlighet att erbjuda liknande tjänster till regeringar runtom i världen.
Mer information om detaljerna i kontraktet kommer att delges vid senare tillfälle.
För mer information, vänligen kontakta:
Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39
timm.schneider@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 iGaming.
Nasdaq First North Ticker Symbol: ZIGN
Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00
Denna information är sådan information som ZignSec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2021-05-07 13:20 CEST.
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