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Januari – juni 2020:

Omsättningen uppgick till 6 101 (3 154) Tkr 

Nettoomsättningen uppgick till 5 718 (3 132) Tkr 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA 

uppgick till -5 350 (-2 101) Tkr

Resultatet efter skatt uppgick till -5 588 (-2 178) Tkr 

Nettoskuldsättningen var -23 663 (-4 213) Tkr 

Resultatet per aktie uppgick till -0,283 kr 

Översikt
April – juni 2020:

Omsättningen uppgick till 3 400 (1 755) Tkr 

Nettoomsättningen uppgick till 3 225 (1 744) Tkr 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA 

uppgick till -2 470 (-1 586) Tkr

Resultatet efter skatt uppgick till -2 614 (-1 624) Tkr 

Nettoskuldsättningen var -23 663 (-4 213) Tkr 

Resultatet per aktie uppgick till -0,133 kr



Kvartalsrapport 2 
April till Juni 2020

ZignSec är ett teknikbolag inom den starkt växande Regtechbranschen. 
Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform för ID-verifieringslösningar med global räckvidd. 

Lösningarna används av företag som i sin tur kan förenkla sin ”onboarding” och förbättra sin kund-
kännedom genom att identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal 
branscher, med i dagsläget störst koncentration till Finansiella tjänster och iGaming.

Bolagets resultat i sammandrag

Om Bolaget
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Bolagets resultat i sammandrag

Omsättning (Tkr) 3.400 1.755 6.101 3.154 7.100

Nettoomsättning (Tkr) 3.225 1.744 5.718 3.132 6.573

Nettoomsättningstillväxt 85% 83%

EBITDA (Tkr) -2.470 -1.586 -5.350 -2.101 -10.174

EBITDA marginal -77% -91% -94% -67%  -155% 

Rörelseresultat (EBIT) (Tkr) -2.613 -1.624 -5.588 -2.177 -10.359

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) -81% -93% -98% -70% -158% 

Nettoskuldsättning (Tkr) -23.663 -4.213 -23.663 -4.213 -29.627

Soliditet 86% 81%  86% 81% 91%

Genomsnittligt antal anställda 12 7 10 6 7

Antal aktier 19.724.250 13.074.250 19.724.250 13.074.250 19.724.250

Resultat per aktie (kr) -0,133 -0,141 -0,283 -0,199 -0,759

Apr 1 - Jun 30
2020

Apr 1 - Jun 30
2019

Jan 1 - Jun 30
2020

Jan 1 - Jun 30
2019

Jan 1 - Dec 31
2019



VD har ordet
Q2 2020 har sannerligen hållit oss mycket 
sysselsatta. Trots den globala nedstängningen 
fortsätter vår tillväxt att vara stark. Under andra 
kvartalet 2020 ökade vår nettoomsättning med 
85% jämfört med samma kvartal förra året från  
1 744 Tkr till 3 225 Tkr. Detta bevisar ytterligare 
vår starka affärsmodell och förmåga att leverera 
även under svåra marknadsförhållanden.

COVID-19 har förändrat hur vi interagerar och 
har gett digitaliseringsagendor ytterligare kraft 
framåt. Även företag som inte har behövt följa en 
digital agenda med hög prioritet tvingas nu 
genomföra en. Detta faktum kommer att vara till 
fördel för ZignSec på medel och lång sikt.

Vi reagerade snabbt på COVID-19 och använde 
det andra kvartalet med all framtida osäkerhet 
som en möjlighet att investera i nya produkter 
och utveckling. Vi har arbetat hårt och lyckats 
bygga starka strategiska partnerskap som 
säkerställer en storskalig tillväxt.

Vi har ingått ett partnerskap med SCHUFA, den 
största kreditbyrån i Tyskland, vilket inte bara 
säkerställer tillgången till Europas enskilt största 
marknad utan som också möjliggör en solid 
ström av leads till väletablerade företag. 
SCHUFA erbjuder tjänster till över 6 miljoner 
företag och har data från över 67 miljoner 
användare. Vi planerar att gemensamt erbjuda 
helomspännande tjänster, inklusive frontend- 
applikation för företag som långivare, banker 
eller kortutgivare som behöver omedelbara 
kreditriskbeslut och onboarding.
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Vi har också inlett ett samarbete med Suprema, 
en global ledare för säker åtkomstkontroll och 
biometriska lösningar. Detta partnerskap gör det 
möjligt för oss att utveckla och distribuera 
icke-digitala a�ärer i stor skala. Suprema har 
utsetts till en av världens 50 främsta säkerhet-
stillverkare och har ett världsomspännande 
säljnätverk i över 140 länder med den största 
marknadsandelen i biometrisk åtkomstkontroll i 
EMEA-regionen. Den kombinerade funktion-
aliteten på båda plattformarna möjliggör säker 
onboarding och fysisk åtkomstkontroll via en 
användares smartphone till exempelvis byggar-
betsplatser, bilar och biluthyrning, hotell, festiva-
ler med mera.

För att möjliggöra ovan såväl som framtida 
partnerskap har vi förbättrat vårt system och 
integrerat med många nya leverantörer för att 
möjliggöra en smidig orkestrering av sådana 
a�ärsprocesser från början till slut. Jag är verkli-
gen stolt över utvecklingsgruppen för deras 
hårda arbete och att de har kunnat leverera på 
så pass kort tid.

Under andra kvartalet har vi också lagt grunden 
för en snabb leverantörsintegration och vi 
kommer att fortsätta att utveckla denna den 
kommande tiden. Varje ny leverantör, lokalt eller 
internationellt, hjälper oss till mer exakta resultat 
och en bättre funktionalitet för våra kunder.



Vi har också initierat utvecklingen av mobil 
SDK och gör för närvarande slutgiltiga test av 
denna. I en mobil värld är det av oerhörd vikt 
att erbjuda en inbyggd SDK som en kanal för 
att ansluta och säkerställa en god 
användarupplevelse. Under det tredje 
kvartalet 2020 kommer våra kunder att kunna 
börja integrera ZignSecs mobila SDK, så att 
deras kunder inte behöver lämna sin app. 
Givet vår partnerskapstrategi är detta särskilt 
viktigt för framtida stora projekt inom 
finansiella tjänster, bonus- och hotellprogram.

Den mobila SDK-utvecklingen återkopplar 
också till och lönar sig med våra senaste 
strategiska partnerskap eftersom säker 
åtkomstkontroll eller läsning av NFC-pass 
kräver en installerad app.

Utöver det regelbundna arbetet med 
förstärkning av existerande produktportfölj 
inledde vi en fullständig omprofilering med en 
ny företagsidentitet som verkligen återspeglar 
vårt starka produkterbjudande. 
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Timm Schneider
VD ZignSec AB (Publ)

Den nya företagsidentiteten är ett bra 
fundament för vår personal såväl som för våra 
kunder. Den nya webbplatsen som snart 
kommer att lanseras kommer att fungera som 
ett kommunikationscenter för våra kunder och 
partners.

Vi lägger ett framgångsrikt kvartal bakom oss 
under vilket vi har åstadkommit mycket, men vi 
har också haft mycket roligt. Jag har ett 
underbart team som har visat sig oerhört 
kapabla även i svåra och föränderliga tider och 
jag ser fram emot att se vart våra nya 
strategiska samarbeten kommer att ta oss i 
framtiden.



Bolagets utveckling
Kvartalet april - juni 2020

Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för kvartal 2, 2020 
uppgick till 3 225 (1 744) Tkr, vilket motsvarar en 
ökning med 85% jämfört med samma period 
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -2 613 (-1 624) Tkr. 
Förändringen beror främst på ökade kostnader 
för personal och konsulttjänster relaterat till 
utveckling och expansion av bolagets tjänsteut-
bud, samt en ökad satsning på försäljnings- och 
marknadsföringsorganisationen.

Utveckling
Under det andra kvartalet ökade de balanserade 
utvecklingskostnaderna med totalt 385 Tkr, 
varav 94 (0) Tkr aktiverats som arbete för egen 
räkning. Investeringarna är främst hänförliga till 
utveckling och integration av nya ID-verifiering-
slösningar samt arbete med användarvänlighet i 
portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick 
till -144 (-38) Tkr.

Finansnetto
Finansnettot för kvartal 2 uppgick till 0 (0) Tkr.

Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0) Tkr.
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Perioden januari - juni 2020

Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick 
till 5 718 (3 132) Tkr, vilket motsvarar en ökning 
på 83% jämfört med samma period föregående 
år.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 588 
(-2 177) Tkr. Förändringen beror främst på ökade 
personalkostnader och kostnader för konsulta-
tioner relaterat till utveckling och expansion av 
bolagets tjänsteutbud, samt en ökad satsning på 
försäljnings- och marknadsföringsorganisa-
tionen.

Utveckling
Under det andra kvartalet ökade de balanserade 
utvecklingskostnaderna med totalt 902 Tkr, 
varav 255 (0) Tkr aktiverats som arbete för egen 
räkning. Investeringarna är främst hänförliga till 
utveckling och integration av nya ID-verifiering-
slösningar samt arbete med användarvänlighet i 
portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick 
till -237 (-76) Tkr.

Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till -1 (-1) Tkr.

Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0) Tkr.



Finansiell Ställning
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Finansiell ställning och likviditet

Bolaget hade per 30 juni 23 663 (4 213) Tkr i 
kassan. Balansomslutningen uppgick till 31 677 
(9 999) Tkr. Bolaget kommer att fortsätta den 
påbörjade satsningen på internationell 
expansion främst inriktad på utveckling och 
försäljning.

Operationellt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under det andra kvartalet 2020 uppgick till        
-2 913 (-5 403) Tkr.

Finansiering
Befintliga likvida medel bedöms vara tillräckligt 
för att möta nuvarande kapitalbehov. Bolaget 
har inga lån och finansieras fullständigt av 
tillskott genom emission.

Investeringar och förvärv
ZignSec har kommunicerat att en 
förvärvsstrategi tillämpas och kommer att hålla 
marknaden uppdaterad framöver.

Väsentliga händelser under kvartalet
Ny VD, Timm Schneider, tillsätts under april 
månad som ett led i Bolagets fortsatta interna-
tionella expansionsstrategi.

ZignSec och SCHUFA, Tysklands ledande 
kreditbyrå, lanserar en gemensamt utvecklad e-
KYC-tjänst baserad på ZignSecs e-ID-plattform.

Fortsatta förbättringar av användargränssnitt i 
kundportalen har implementerats vilket möjlig-
gör för kunden att beställa tjänster direkt i por-
talen.

ZignSec har etablerat lokal närvaro i Singapore 
under ledning av Sebastian Zilliacus som 
Regional Manager Asia. Registrering av ett lokalt 
bolag är påbörjad.

ZignSec har signerat avtal med Kindred och 
Betsson Group för leverans av ett flertal digitala 
tjänster som syftar till att underlätta kundkänne-
dom online.

ZignSec integrerar med Me-Only, för en 
ID-skanningslösning skräddarsydd till den 
amerikanska marknaden och världsledande 
liveness-funktion.

Händelser efter kvartalets slut
Nytt CI (Corporate Identity) har skapats inklus-
ive nytt grafiskt gränssnitt.

Mobil SDK har utvecklats för att möjliggöra 
användandet av ZignSecs tjänster i kundens app 
utan att slutkonsumenten lämnar appen.

ZignSec utökar sitt växande utbud av e-ID 
genom att addera Swiss Id och Authada i 
Dach-regionen, samt Idin för Holland.

ZignSec har signerat avtal med Suprema för 
leverans av ett flertal digitala tjänster.
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Personal 
Bolaget har per denna rapports public-
eringsdatum 11 anställda vilket kan jämföras 
med 8 anställda vid samma tidpunkt 2019.

ZignSec fortsätter att expandera organisationen, 
främst inom utveckling och försäljning, för att 
kunna realisera sin planerade tillväxt.

Kort om marknaden
Det globala marknadsvärdet för digitala ID-veri-
fieringslösningar förväntas öka från 13,7 md 
USD år 2019 till 30,5 md USD år 2024, en årlig 
tillväxt-takt på över 17%. Drivande faktorer 
bakom marknadens tillväxt är de ständigt 
ökande antalet identitets och 
auktoriseringsbedrägerier som äger rum 
världen över, samt ett ökat fokus på att förbättra 
användarupplevelsen för konsumenten.

Den geografiskt högsta tillväxten fram till år 
2024 förväntas ske i APAC (Asia-Pacific) områ-
det. Framtidsutsikterna bedöms som fortsatt 
goda då fler bolag slutför sin digitala transfor-
mation, vilket bland annat innefattar alla bolag 
som idag sköter sina verifieringsprocesser 
manuellt eller semi-manuellt.

Affärsmodell
ZignSec erbjuder en plattform med digitala ID-
verifieringslösningar till B2C-bolag med behov 
av att verifiera sina kunder digitalt i realtid. 
Bolagets affärsmodell bygger på att aggregera 
verifieringsmetoder i olika länder under ett 
paraply som kan användas för att verifiera 
användare digitalt i över 200 länder i världen 
genom en enda API-integration alternativt via 
ZignSecs kundportal.

ZignSecs a�ärsmodell bygger på låga integra-
tionskostnader och därefter återkommande 
månads- och transaktionsavgifter. Bolagets 
kostnader består främst av utveckling och 
integrationskostnader samt löpande verifierings- 
och transaktionsavgifter. Efter integrationen kan 
antalet transaktioner för varje kund öka utan att 
det driver ökade personalkostnader.

ZignSecs kunder kan även addera ytterligare 
lösningar från Bolagets erbjudande eller ansluta 
fler marknader för att verifiera sina användare. 
Detta skapar incitament för kunden att använda 
ZignSec som en helhetsleverantör för samtliga 
marknader, samtidigt som det driver lönsamhet 
för Bolaget. 



Bolagets produktutbud

Electronic Identities (eIDs)
Den ultimata lösningen för autentisering i realtid där ZignSec erbjuder ett växande antal 
digitala identitetslösningar över hela världen och gör dem tillgängliga via en anslutning. 
Användaren följer en fördefinierad process för autentisering, ett handslag i realtid som 
skickar svaret till företaget. eID kan användas för inloggningar, kundkännedom (KYC), 
stark kundautentisering (SCA) och för digital signering av dokument.

Register Checks
Registercheckar är en metod för att validera en uppsättning personuppgifter som uppfyl-
ler ett flertal viktiga syften när ett företag ska ”onboarda” en ny kund. Med registercheck-
ar kan ålder, adress och identitet valideras friktionsfritt för slutanvändaren, det vill säga 
utan att det krävs någon aktivitet eller aktion från den person vars uppgifter valideras.

Online ID Scanning
ZignSecs Online ID Scan möjliggör för individer att verifiera sig genom att skanna pass 
eller ID-dokument i realtid med hjälp av kameran i sin telefon eller laptop. Produkten 
innehåller en rad avancerade funktioner för att finna försök till manipulation eller förfalsk-
ning av ID-dokument, samt en biometrisk selfie-check som säkerställer att användarens 
ansikte och det på bilden från det skannade ID-dokumentet tillhör samma person.

PEP and Sanction Checks
Sökning i globala PEP och Sanktionslistor är en nödvändig del av processen för företag 
som ska genomföra en första riskundersökning av sina registrerade kunder för att säker-
ställa efterlevnad av penningtvättsdirektiv, AML-reglering. ZignSecs lösning ger dig 
tillgång till ett flertal leverantörer och listor för en förbättrad servicekvalitet och geografisk 
täckning.

ZignSecs produktportfölj innehåller ett stort urval av verifieringstjänster som bolaget erbjuder sina 
kunder att använda via en plattform för att säkerställa identiteten och verifiera information om 
slutanvändaren.

Resultaten levereras antingen genom ZignSecs egenutvecklade API:er eller via en kundportal. 
Genom ZignSecs API:er kan en teknisk verifiering och validering göras av den data som ges från 
Bolagets kunder. Flera lösningar kan användas simultant för att säkerställa den rätta identiteten 
hos slutanvändaren.

REG

OID

EID

PEP
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Banking API
Denna metod ger tillgång till data från betrodda finansiella institut som kan användas 
som metod för identifiering av kunder. ZignSec möjliggör en enkel inloggning via kundens 
internetbank. Företaget får tillgång till validerad information som visar namn, adress och 
bankkonto, direkt tillhandahållet av banker.

Phone Number Validation
Tjänsten kan användas för verifikation av användare med hjälp av SMS eller lokala tjän-
ster. Två-faktor SMS-autentisering kan användas när en konsument begär åtkomst till en 
tjänst eller vill byta lösenord. Tjänsten är tillgänglig i över 200 länder.

Income Analysis
Inkomstanalys kan användas för att säkerställa kundens betalningsförmåga och tillgång 
till finansiella medel. Analysen ger en detaljerad sammanställning inkomst som är base-
rad på kundens digitala banktransaktion-historik. Resultatrapporten levereras i realtid för 
att möjliggöra kontroll och automation.

Real-Time AML Check (Anti Money Laundry)
AML-lösning som består av ett flertal produkter i sekvens för kvalificerad kundkontroll av 
en individ på under 60 sekunder. Produkten lever upp till de nya kraven mot penningtvätt 
och sker helt digitalt. 
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Resultaträkning

(SEK)

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader 

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat (EBITDA) 

Av och nedskrivningar anläggningstillgångar

Rörelseresultat (EBIT) 

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Finansnetto

Resultat före skatt (EBT) 

Periodens resultat 

Apr 1 - Jun 30
2019

1.743.549

11.183

1.754.732

-453.138

-1.384.432

-1.481.864

-21.116

-1.585.818

-38.001

-1.623.820

-278

-278

-1.624.098

-1.624.098

Jan 1 - Jun 30
2020

5.718.328

254.593

127.855

6.100.776

-1.712.443

-4.505.102

-5.107.442

-126.136

-5.350.346

-237.371

-5.587.718

-546

-546

-5.588.263

-5.588.263

Jan 1 - Jun 30
2019

3.131.813

22.662

3.154.474

-758.556

-1.918.098

-2.543.104

-35.953

-2.101.236

-76.002

-2.177.239

-985

-985

-2.178.224

-2.178.224

Jan 1 - Dec 31
2019

6.573.122

338.505

187.933

7.099.561

-1.808.331

-8.609.826

-6.769.108

-86.716

-10.174.420

-184.707

-10.359.127

-2.133

-2.133

-10.361.260

-10.361.260

Apr 1 - Jun 30
2020

3.225.037

94.073

80.470

3.399.580

-892.144

-2.418.019

-2.500.616

-58.370

-2.469.567

-143.799

-2.613.367

-466

-466

-2.613.832

-2.613.832
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(SEK) Jun 30 2020 Jun 30 2019 Dec 31 2019

TILLGÅNGAR 
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0

Anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 1.899.679 62.418 997.493

Patent, varumärken, licenser 7.100 21.300 14.200

Summa immateriella anläggningstillgångar

Balansräkning

1.906.779 83.718 1.011.693

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer 47.071 42.875 55.555

Summa materiella anläggningstillgångar 47.071 42.875 55.555

Finansiella anläggningstillgångar 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 1.953.850 126.593 1.067.248

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 2.751.508 1.026.115 2.038.186

Övriga fordringar 446.193 979.573 979.628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2.862.561 3.653.113 2.116.820

Summa kortfristiga fordringar 6.060.261 5.658.801 5.134.634

Kassa och bank 23.662.984 4.213.471 29.627.094

Summa omsättningstillgångar 29.723.245 9.872.272 34.761.727

SUMMA TILLGÅNGAR 31.677.095 9.998.864 35.828.975
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Jun 30 2020 Jun 30 2019 31 Dec 2019

Förändring av eget kapital

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital 781.674 518.134 781.674

Nyemission under registrering 0 0 0

Överkursfond 0 0 32.507.467

Fond för utvecklingsutgifter 1.899.679 0 997.493

Balanserad vinst eller förlust 30.025.179 9.778.651 8.781.158

Årets resultat -5.588.263 -2.178.224 -10.361.260

Summa eget kapital 27.118.269 8.118.561 32.706.532

SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 1.116.253 284.147 908.098

Övriga kortfristiga skulder 380.739 224.701 326.551

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.061.834 1.371.456 1.887.794

Summa kortfristiga skulder 4.558.826 1.880.303 3.122.443

Summa skulder 4.558.826 1.880.303 3.122.443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31.677.095 9.998.864 35.828.975

(SEK)

Förändring i eget kapital Aktiekapital Fond för utveckling Nyemission Överkursfond Balanserat res Årets res Totalt

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 781.674 997.493 0 32.507.467 8.781.158 -10.361.260 32.706.532

Förslag till disposition -32.507.467 22.146.207 10.361.260 -0

Avsättning fond för utveckling 1.123.973 -1.123.973 0

Återföring av fond -221.787 221.787 -0

Årets resultat -5.588.263 -5.588.263

Belopp vid periodens slut 2020-06-30 781.674 1.899.679 0 0 30.025.179 -5.588.263 27.118.268
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Kassaflödesanalys
Apr 1 - Jun 30

2020

Apr 1 - Jun 30

2019

Jan 1 - Jun 30

2020

Jan 1 - Jun 30

2019

Jan 1 - Dec 31

2019

(SEK)

Löpande verksamhet

rörelseresultat -2.613.367 -1.623.820 -5.587.718 -2.177.239 -10.359.127

Justeringar för:

avskrivningar 143.799 38.001 237.371 76.002 184.707

nedskrivningar

skattekostnader

förändring lager

förändring rörelsefordringar -1.629.149 -859.324 -891.157 -1.093.343 -2.606.851

förändring rörelseskulder 1.185.346 641.869 1.401.912 309.980 1.514.796

förändring förskott 0 -3.600.000 0 -3.600.000 -1.525.000

förändring övriga fordringar/skulder

Kassaflöde från löpande verksamhet -2.913.371 -5.403.274 -4.839.591 -6.484.599 -12.791.475

Inkomst skatt betald

Net cash från löpande verksamhet -2.913.371 -5.403.274 -4.839.591 -6.484.599 -12.791.475

Investeringsverksamhet

förvärv av immateriella anläggningstillgångar -521.245 0 -1.123.973 0 -1.029.360

förvärv materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -20.000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -521.245 0 -1.123.973 0 -1.049.360

Finansiell verksamhet

erhållna ränteintäkter 45 0 45 0 0

betalda räntekostnader -510 -278 -590 -985 -2.133

emissioner och ägartillskott 3.677.100 10.197.100 42.968.107

utdelningar

Kassaflöde från finansiell verksamhet -466 3.676.822 -546 10.196.115 42.965.974

Förändring likvida medel -3.435.082 -1.726.452 -5.964.110 3.711.516 29.125.139

likvida medel vid periodens början 27.098.065 5.939.922 29.627.094 501.954 501.954

Likvida medel vid periodens slut 23.662.984 4.213.471 23.662.984 4.213.471 29.627.094
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Övrig Information
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående som inte 
varit på marknadsmässig grund har skett.

Revisor 
Bolagets revisor är Ernst & Young AB. Denna 
rapport har inte varit till föremål för granskning av 
bolagets revisor.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd. Tillämpade 
redovisningsprinciper är enligt K3-reglerna 
(BFNAR 2012:1).

Vid redovisning av utgifter för utveckling används 
aktiveringsmetoden.

Finansiell kalender
"Kvartalsrapport 3: 24 Nov 2020" 
"Bokslutskommuniké 2020: 18 Feb 2021"

Viktig information
Denna information är sådan som ZignSec AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 21 augusti 
2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD 
Mail: timm.schneider@zignsec.com               
Tel: +46 8 121 541 39

Alexander Albedj, 
Styrelseordförande 
Mail: alexander.albedj@zignsec.com
Tel: +46 76 221 30 75 




