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Freja eID och ATG avtalar om sex års förlängning av samarbetet  
 
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man avtalat om en sexårig förlängning av samarbetet 
med AB Trav och Galopp, både vad gäller ATG:s användning av Freja eID för identifiering av kunder 
och Freja eID:s användning av ATG:s butiksnätverk för ursprungsidentifiering av användare.  
 
Samarbetet inleddes 2017 med att ATG började med att göra ID-kontroller som ett led i utfärdandet 
av Freja eID. I Sverige krävs en fysisk ID-kontroll för att godkännas för det statliga kvalitetsmärket 
Svensk e-legitimation och med ATG:s fler än 1800 butiker skapade Freja och ATG Sveriges största 
nätverk för urspungsidentiering. Som jämförelse finns det knappt 1300 bankkontor i Sverige.  
 
Samarbetet har efterhand utökats med att ATG använder Freja för identifiering av spelare på ATG.se 
och i ATG:s mobilapp, att acceptera Freja som fysisk ID-handling vid spel och vinstuthämtning i butik 
samt för att använda Freja vid nykundsregistrering. Nu förlängs och fördjupas samarbetet på alla 
fronter och bland annat kommer ATG aktivt arbeta för att betydligt fler av företages kunder 
använder Freja som ID-metod. Samarbetet syftar också till ett gemensamt innovationsarbete för att 
skapa smidigare och tryggare användarupplevelser, såväl online som i butik.  
 
Hans Lord Skarplöth, vd ATG kommenterar: 
”Freja eID är en viktig del i ATG:s strategi för att fortsätta vara en säker och stabil plattform för våra 
spelare. I och med att vi nu förlänger vårt avtal ger det oss möjlighet att utveckla digitala och fysiska 
identifieringsmöjligheter och skapa en bättre användarupplevelse för våra kunder, såväl digitalt som 
i våra butiker.” 
 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar: 
”Fröet till Freja föddes faktiskt i en diskussion kring ATG:s behov av en bättre ID-lösning och de har 
varit en helt avgörande partner för att vi har lyckats med Freja eID. Att vi säkrar vår infrastruktur för 
ID-kontroller en lång tid framöver är självklart av stort värde, men att Freja får en viktigare roll i 
ATG:s digitaliseringsresa är också otroligt värdefullt för oss.” 
 
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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