
 

VERISEC AB (publ)  

Vasagatan 40, 111 20 Stockholm. Tel: +46 8-723 09 00 

www.verisec.com. info@verisec.com 

 
 

 

Pressmeddelande, 25 maj 2018 

Verisec inleder långsiktigt samarbete med Curity med fokus 
på e-legitimationstjänsten Freja eID 
 
IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom den mobila e-legitimationstjänsten Freja eID, 
meddelar idag att man inleder ett långsiktigt samarbete med Curity – den ledande leverantören av 
API-driven identitetshantering. 
 
Curity identitetsserver underlättar för större företag och organisationer med olika databaser, API:er 
och befintliga applikationer att dra nytta av och bygga in inloggningsmetoder som Freja eID. Med 
Freja eID och tjänstens landsomfattande nätverk för legitimationskontroll blir det enkelt för stora 
organisationer med hundratusentals användare och komplexa tjänster att dra nytta av en säker 
inloggningsmetod. Samtidigt befrias slutanvändare och organisationer från bördan som bortglömda 
lösenord innebär.  
 
Stefan Nilsson, Försäljningschef, Curity kommenterar: 
”Freja eID är en spännande ny tjänst som underlättar både för företag och slutanvändare att 
interagera och kommunicera enkelt och säkert i den digitala världen. Vi ser väldigt mycket fram 
emot att visa hur väl våra produkter fungerar tillsammans i praktiken.”  
 
Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar: 
”Vi är väldigt glada över att samarbeta med Curity. En aktör som Curity ger oss goda förutsättningar 
att nå stora användargrupper och därmed göra den nya e-legitimationen Freja eID till en 

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

För mer information, vänligen kontakta: 
Stefan Nilsson, Försäljningschef Curity 
Mobil: +46 70 321 14 55 
E-post: stefan@curity.io  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Mexiko 
City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier I Stockholm. Erik Penser AB är Verisecs Certified 
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com  
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