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Pressmeddelande, 15 september 2017 

 

Verisecs europeiska patentansökan om delade hemligheter har 

beviljats  

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att Europapatentverket har beviljat företagets 

patentansökan kring säkert utbyte av känsliga uppgifter på internet. 

År 2014 inledde Verisec arbetet med att få processen kring utbyte av så kallade delade hemligheter 
patenterad på Europanivå. European Patent Office (EPO) publicerade den 26 oktober 2016 
beviljandet av patent EP 2 894 891 som är validerat i länderna Belgien, Estland, Finland, Frankrike, 
Italien, Lettland, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 
Nu har invändningstiden för patentet utlöpt utan att någon invändning har inkommit. 

Det som patenteras är processen för hur utbyte av så kallade delade hemligheter, exempelvis en 

aktiveringskod, används för att koppla enskilda enheter, exempelvis en mobiltelefon, till en enskild 

individ och dennes identitet. Resultatet är således en säker lösning för att aktivera en digital 

identitet. Processen kan även nyttjas för att aktivera flera enheter kopplade till en individ. 

Den patenterade processen kommer ligga till grund för funktioner i den nyligen lanserade e-

legitimationen Freja eID, men även i andra produkter i Verisecs produktportfölj.  

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar: 

”Vi är naturligtvis oerhört glada över att vår patentansökan beviljas. Tack vare vår patenterade 

process för utbyte av delade hemligheter öppnas dörren för många nya säkerhetslösningar för såväl 

den enskilde individen som företag. Den patenterade processen är speciellt viktig vid utfärdande av 

identiteter då en enhet skall kopplas till individen. Att kunna göra denna koppling på ett 

kostnadseffektivt och säkert sätt, kortar väntetider för konsumenter och tryggar den personliga 

integriteten.” 

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec AB  
Mobil: +46 733 45 89 02 
Epost: johan.henrikson@verisec.com 
 
 
 
 

 

Om Verisec  

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. 

Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och 

Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, 

Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified 

Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com  
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