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Pressmeddelande, 21 maj 2019 

Verisec förstärker ledningsgruppen 
IT-säkerhetsföretaget Verisec förstärker ledningsgruppen med två nya medlemmar från och med 
den 1 juni. På detta vis skapar man en effektivare organisation med goda förutsättningar för att 
främja fortsatt tillväxt. 

Ledningsgruppen förstärks med två nya medlemmar, Frida Richter blir Chief Marketing Officer och 
Dan Salomonsson Chief Logistics Officer. Frida har arbetat som företagets Marknadskoordinator det 
senaste året och blir nu ansvarig för marknadsföring, kommunikation och investerarrelationer. Dan, 
tidigare Director Services, blir ansvarig för säker logistik, fulfilment och de ID-kontroller för Freja eID 
som sker i Verisecs säkerhetscenter i Upplands Väsby. I samband med att Frida och Dan blir en del av 
ledningsgruppen blir de så kallade ”personer i ledande ställning” enligt EU:s 
Marknadsmissbruksförordning (MAR) och omfattas därmed också av det regelverk som gäller för 
ledningspersoner. Förstärkningen träder i kraft den 1 juni 2019. 

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar: 
”Vi ser positiva signaler från alla våra verksamhetsgrenar vilket återspeglar sig i de kraftigt ökade 
omsättningssiffrorna, men givetvis också i resultatet. Bakgrunden till att vi nu förstärker 
ledningsgruppen är att bädda för fortsatt tillväxt genom att skapa snabbare beslutsvägar i 
organisationen och tydligare fokus för medlemmar av ledningsgruppen.”  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
E-post: 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 fokusområden: 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. För ytterligare information: 
www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring  
08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se  
 


