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Pressmeddelande, 29 januari 2020 

Freja eID gör pilotprojekt för fysisk identifiering med Casino 
Cosmopol 
 
Verisec har tecknat ett avtal med Casino Cosmopol om att göra ett pilotprojekt där Freja eID 
används för fysisk identifiering av besökare till kasinot. 
 
Sedan tidigare använder Svenska Spel e-legitimationen Freja eID för att identifiera kunder vid 
onlinespel. Det aktuella projektet syftar till att testa hur en mobil e-legitimation skulle kunna fungera 
i ett fysiskt sammanhang.  
 
Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till statliga Svenska Spel och driver Sveriges enda 
landbaserade kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Här erbjuds klassiska kasinospel, 
mat och dryck samt underhållning i en internationell miljö. Över 800 000 besök per år görs av såväl 
svenska som utländska gäster som behöver styrka sin identitet med legitimation. 
 
Verisec beviljades under 2019 stöd av statens innovationsmyndighet Vinnova för utveckling av e-
legitimering i fysiska sammanhang. Det aktuella pilotprojektet tillsammans med Casino Cosmopol 
syftar till att validera den utveckling som Verisec har gjort kring Freja eID för att anpassa appen för 
fysisk identifiering.  
 
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar: 
”Spelbranschen har höga krav kring identifiering av användare och en e-legitimation har visat sig 
vara en säker och användarvänlig ID-metod som fyller de regulatoriska kraven för onlinespel. Vi tror 
att den mobila e-legitimationen på sikt kommer att ersätta den fysiska ID-handlingen i många 
sammanhang, dels för att den kan erbjuda en ökad säkerhet, dels för att den kan effektivisera 
processerna vid exempelvis paketutlämning, ålderskontroll eller inpassering. Jag vill dock betona att 
det aktuella projektet är en pilot som syftar till att pröva denna hypotes.” 
 
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 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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