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Pressmeddelande, 13 januari 2020 

Videoslots.com väljer Freja eID som ID-lösning för Norden 

Verisec flyttar fram positionerna för Freja eID inom spelbranschen. Videoslots.com, ett av världens 

största internetkasinon, har valt den svenska internationellt skalbara e-legitimationen som ID-

lösning på den nordiska marknaden. 

Videoslots.com är ett prisbelönt online casino som erbjuder över 3 800 olika spel från mer än 100 

olika leverantörer. Freja eID uppfyller samtliga regulatoriska krav för spelbranschen och med den 

kan nya spelare, genom ett helt digitalt förfarande, onboarda sig till Videoslots.com på bara ett par 

minuter med komplett ID-kontroll. Kasinokunden får sedan en smidig och säker inloggning och tillika 

användarupplevelse. 

Freja eID hanterar känsliga användardata för internetkasinot och ger användaren fullständig 

överblick av vad som lagras samt detaljerad användarhistorik via Freja eID Mina Sidor. Samtycke för 

användning av personliga data hos Videoslots.com som tredje part hanteras enkelt med Freja eID. 

Villkoren presenteras tydligt i Freja eID appen med vilken användaren enkelt kan ge sitt samtycke. 

Ulle Skottling, COO på Videoslots.com kommenterar: 

”Vi anser att spelande bör vara både säkert och enkelt såväl som roligt. Freja eID hjälper oss skydda 

och respektera våra spelare samt deras data både vid registrering och då de spelar på vårt casino. Vi 

investerar mycket tid och resurser för att säkerställa att vi inte bara uppfyller lagkraven utan även 

överträffar dem – detta nya verktyg kommer implementeras för att uppnå högsta standard.” 

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar: 

”Avtalet med ett väletablerat internationellt nätkasino som Videoslots.com gällande den nordiska 

marknaden visar att Freja eID kan utgöra spelbranschens nyckel till snabb kundonboarding, KYC, 

snabba betalningar, ökad kundinteraktion och global skalbarhet. E-legitimationer handlar om mycket 

mer är än att uppfylla regulatoriska krav – det handlar om användarupplevelse och kundlojalitet som 

blir allt viktigare i en digitaliserad värld.” 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ulle Skottling, COO Videoslots.com 

Mobil: +356 79094589 

E-post: ulle.skottling@videoslots.com 

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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Om Videoslots.com 

Videoslots.com, grundat år 2011, är ett prisbelönat online casino med det bredaste spelutbudet i branschen. Med ett 
enastående spelsortiment bestående utav mer än 3 800 Slots och bordsspel från pålitliga leverantörer, erbjuder 
Videoslots.com en premium spelplattform till sina kunder som är förbättrad med nya innovativa omni-kanalskampanjer. 
Dessa inkluderar Clash of Spins, Wheel of Jackpots och Battle of Slots som verkar i syfte av att skapa en unik 
underhållningsprodukt med teknisk överlägsenhet, enastående kundservice och den senaste spelinnovationen. 
Videoslots.com tillhandahåller även ett marknadsledande kundskydd med industrins första ”Max Bet”-skydd, samt robusta 
överensstämmelseprocedurer. Videoslots.com var korad vinnare av ”Best Casino” år 2015, 2016, 2017 och 2018 utsedd av 
Casinomeister Awards, samt även ”Best Gaming Experience” och ”Best Casino Manager” år 2016. År 2017 tog de också 
hem utmärkelsen som ”Best Slots Operator” utsedd av International Gaming Awards. Videoslots.com ägs av det Malta-
baserade moderbolaget Videoslots Ltd som innehar licens i Malta, Danmark, Storbritannien och Sverige. Vänligen besök 
www.videoslots.com för mer information 

 
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 Growth Market i Stockholm. 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.  
För ytterligare information: www.verisec.com| www.frejaeid.com | Finansiell information Verisec AB (publ) 
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