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Freja eID i partneravtal med PhenixID 
 
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat ett partneravtal med identitets- 
och åtkomstleverantören PhenixID AB. Avtalet innebär att PhenixID kommer att vara 
återförsäljare och integratör för e-legitimationen Freja eID.   
 
PhenixID levererar lösningar för säkra digitala identiteter och åtkomst för företag, 
myndigheter och organisationer. Genom att kombinera integrationer till en lång rad 
webbtjänster och IT-system med olika ID- och accessmetoder skapar man användarvänliga 
lösningar utan att kompromissa med säkerheten.  
 
Peter Laurén, vd, PhenixID kommenterar: 
”På senare tid har efterfrågan på Freja eID hos våra kunder ökat markant och därför är det 
glädjande att vi formaliserar det samarbete vi haft med Freja sedan tidigare, i form av ett 
partner- och återförsäljaravtal.” 
 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar: 
”PhenixID har en gedigen kundbas och har öppnat många viktiga dörrar för oss. Att vi nu tar 
klivet till ett ännu närmare samarbete kunde inte komma bättre tidsmässigt. Vi ser hur 
volymen på nya affärer skalar upp tack vare starka partnerrelationer och detta kommer 
ytterligare att bidra till denna ökning.” 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Freja eID Group  

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt 
skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är 
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för 
kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: 
www.frejaeid.com – https://frejaeid.com/finansiell-info/ 
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