Pressmeddelande, 31 januari 2020

ATG lanserar identifiering med Freja eID
Nu kan spelkunder använda Freja eID som inloggningsmetod till onlinespel hos ATG Häst, Sport
och Casino.
Sedan drygt ett år tillbaka har alla spelbolag som agerar på den svenska spelmarknaden det
lagstiftade kravet att verifiera sina spelare med hjälp av e-legitimation. Detta för att öka säkerheten
och för att kunna säkerställa spelarnas ålder och identitet. Införandet av Freja eID som
identifieringsmetod ger både större valfrihet och oberoende då ATG:s kunder fram tills nu har varit
hänvisade till en enda e-legitimation.
Verisec har sedan länge ett väletablerat samarbete med ATG och deras nationella butiksnätverk.
Merparten av dessa butiker är auktoriserade Freja eID-ombud och tillhandahåller den fysiska
legitimationskontroll som bland annat krävs för att få kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Nu får ATG:s online kunder åtkomst till Sveriges största spelutbud på travsport och en mängd andra
speltjänster med Freja eID. Den goda användarupplevelsen i Freja eID gör vår e-legitimation till ett
naturligt val för spelare som efterlyser ökad säkerhet och kontroll vid onlinespel. Vi tror att
spelbranschens införande av inloggning med e-legitimation kommer inspirera andra branscher.”
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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