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ZignSec expanderar inom Norden - lanserar eID i
Finland
Som en del av ZignSecs kontinuerliga uppdrag att addera stöd för flera geografiska marknader
och tjänster till sin plattform expanderar bolaget till Finland genom att idag lansera Finnish
Bank ID och Mobiilivarmenne i sitt växande tjänsteutbud. Utöver helt nya kundsegment i
Finland kan också alla ZignSecs befintliga kunder med verksamhet som kräver ID-verifiering i
Finland att dra väsentlig nytta av dessa tjänstetillskott via sin befintliga integration.
Den finska marknaden är i stor förändring efter att den tidigare metoden Tupas sedan den 30
september i år inte längre uppfyller de regulatoriska kraven på marknaden och ZignSec ligger i
framkant av denna utveckling.
Kommentar från ZignSecs VD Jonas Ingelström:
”Att addera Finland till vårt utbud av tjänster gör att vi nu kan erbjuda kunder över hela världen en
heltäckande nordisk lösning med lokala PEP- och sanktionsslagningar, registersökningar och
elektroniska identiteter via en och samma integration. EID i Finland är en snabbt växande marknad
och vi ser stor potential att expandera och ta en betydande position i den de kommande åren.”
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
OM ZIGNSEC
ZignSec är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för ID-verifieringslösningar.
Lösningarna används av företag som i sin tur kan identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna
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.

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 2019-10-22 08:00 CEST.
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