Pressmeddelande 8 april 2021

Arbetsgivarintyg.nu tar in Freja eID som ny ID-metod
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med Sveriges a-kassor om
användning av e-legitimationen Freja eID för identifiering av användare till e-tjänsten
Arbetsgivarintyg.nu.
Alla med en pågående eller avslutad anställning har rätt enligt lag att få ett intyg från arbetsgivaren
för att kunna söka ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsgivarintyg.nu är en tjänst som
drivs av Sveriges a-kassor för att arbetsgivare enkelt ska kunna upprätta korrekta intyg och signera
dem för vidarebefordran till den arbetslöshetskassa som användaren tillhör. För att använda
tjänsten krävs e-legitimation och i och med avtalet läggs nu Freja eID till som identifieringsmetod.
Håkan Petersson, produktägare för Arbetsgivarintyg.nu vid Sveriges a-kassor kommenterar:
”Arbetsgivarintyg.nu används av omkring 72 000 användare från olika arbetsgivare, till exempel
kommuner och både större och mindre företag. Vi vill att fler blir användare och registrerar
arbetsgivarintygen via e-tjänsten. Genom Freja eID utökar vi möjligheterna för arbetsgivare att
digitalt identifiera sig och signera intyg.”
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”För varje dag upptäcker vi nya användningsområden där Freja kan bidra till effektivare och mer
användarvänliga processer. En tjänst som Arbetsgivarintyg.nu visar också styrkan med en elegitimation; inte bara säkerställer den att rätt individ får åtkomst till den aktuella tjänsten, Freja
används också i själva intygsutfärdandet med vår funktion för elektroniska underskrifter.”
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se
Håkan Petersson, produktägare Arbetsgivarintyg.nu, Sveriges a-kassor
Tfn: 08-555 138 80
E-post: hakan.petersson@sverigesakassor.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara elegitimationen 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 08463 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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