
 
 
 

VERISEC AB (publ)  
Vasagatan 40, 111 20 Stockholm. Tel: +46 8-723 09 00 

www.verisec.com. info@verisec.com 

 

Pressmeddelande, 9 maj 2019 

DevCode integrerar Freja eID på den norska spelmarknaden 
 
IT-säkerhetsföretaget Verisec har i samarbete med integrationspartnern DevCode Group slutit 
avtal med nätkasinot LuckyDino. Det innebär att detta kasino initialt kommer att introducera  
e-legitimationen Freja eID som identifieringsmetod för sina användare på den norska 
spelmarknaden.  
 
Både Sverige och Norge har nyligen infört stramare spellagstiftningar. Precis som i den svenska 
spellagstiftningen ställer man i Norge krav på tillförlitlig identifiering av spelare. Bland spelbolagen 
har därför efterfrågan på e-legitimering ökat, för att säkerställa användarnas identitet.  

Freja eID är nästa generations mobila e-legitimation som ger tillbaka kontrollen över det digitala livet 
till användaren. Med Freja eID kan användare identifiera sig för att logga in, bekräfta köp, göra 
juridiskt bindande underskrifter och kommunicera säkert i den digitala världen. Freja eID är 
utformad för att kunna skalas upp för global användning. Norge blir det första land utanför Sverige 
där Freja eID lanseras med fler funktioner än den bas-nivå som finns tillgänglig för användare i hela 
världen.   
 
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar: 
”I spelbranschen ser man inte längre på e-legitimationen som ett nödvändigt ont för att uppfylla 
regulatoriska krav. En e-legitimation som möjliggör snabb kundonboarding, regulatorisk 
kundkännedom (KYC), snabba betalningar, ökad kundinteraktion och global skalbarhet är idag 
mycket eftertraktad på den nationella såväl som den internationella spelmarknaden. Precis som i 
Sverige ser vi i Norge att behovet av e-legitimering är stort i de flesta branscher som digitaliseras. 
Genom att gå till den norska marknaden tillsammans med en partner och några skarpa kundcase blir 
etableringen både enklare och snabbare.” 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
E-post: johan.henrikson@verisec.com 
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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. För ytterligare information: 
www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring  
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