Penneo underskriver KYC-aftale med PwC i Norge
Revisionsvirksomheden PwC Norge har, som ny Penneo kunde, netop købt sig adgang til
Penneos KYC-software for at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. Det er anden
gang, at Penneo lander en KYC aftale med et af verdens største revisionshuse i Norge.
Aftalen vidner om, at Penneos strategiske satsning om at ekspandere med deres
KYC-løsning tager fart, vurderer virksomhedens adm. direktør, Christian Stendevad.
Det danske softwarehus Penneo, der for nyligt tog skridtet fra First North-børsen til hovedbørsen,
OMX Nasdaq Copenhagen, kan i dag meddele at have solgt deres Know Your Customer-løsning
(KYC) til et af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder; nemlig PwC i Norge.
KYC er en software-løsning, der bl.a. hjælper virksomheder med at overholde
hvidvasklovgivningen gennem digital identifikation af kunder.
Og aftalen vækker stor begejstring hos Penneos adm. direktør, Christian Stendevad:
”Vi kan tydeligt mærke, at behovet for KYC-løsninger stiger, fordi digitaliseringen vinder mere og mere
indpas på tværs af Europa. Vi er meget glade for, at vi har underskrevet den her aftale med PwC Norge,
og vi ser frem til samarbejdet – og at hjælpe dem med at automatisere deres KYC-processer.”
Softwarehusets erfaring med og kendskab til det skandinaviske marked gør, at de kan tilbyde
virksomheder en skræddersyet løsning, der passer til dem og deres kunders behov. Desuden har
det aldrig været mere relevant at styrke indsatsen i kampen mod finansiel kriminalitet og
hvidvask. Og med Penneo KYC kan eksempelvis revisionshuse sikre, at de efterlever de rette krav –
og dermed mindske risikoen markant for økonomisk svindel, fortæller Christian Stendevad.
“Vi kan virkelig se, at større revisionshuse har styrket deres fokus på compliance software, da
digitaliseringen har skabt et presserende behov for at omstille sig til hurtigere, smarte løsninger inden
for overholdelse af lovgivning. Og det kommer særligt til udtryk i efterspørgslen på vores KYC-produkt
fra store revisionshuse som PwC Norge.”
Penneo leverer i dag løsninger til virksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien og
Tyskland. Og netop denne software er en vigtig brik i Penneos fortsatte ekspansion til nye
markeder. I Penneos nyeste vækststrategi fremgår det bl.a. at virksomheden skal udrulle
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KYC-produktet til deres eksisterende revisionskunder i Norden. Desuden vil virksomheden
fortsætte ambitionen om at blive software-standarden for revisorer i Europa.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Penneo
Penneo er en Software-as-a-Service (SaaS) udbyder, der oprindeligt blev etableret for at hjælpe
virksomheder med digitale dokumentsignaturer og digitalisering af arbejdsgange. I dag har
virksomheden udviklet sig til et økosystem af digitale løsninger der automatiserer arbejdsgange
inden for eksempelvis bekæmpelse af hvidvask (AML) - et Regtech-software der tilbyder
virksomheder en effektiv og besparende måde at overholde lovgivningen.
Det oprindelige og stærkt udbredte produkt ’Penneo Sign’, der hjælper kunder med sikker og nem
online signering af dokumenter, udvikler virksomheden fortsat på - og samtidig bringer den nye
produkter til, såsom KYC (Know Your Customer) - et produkt, der digitaliserer virksomheders
arbejdsgange og bl.a. hjælper med at efterleve lovkrav i forbindelse med onboarding og
identifikation af kunder.
Penneo har en stærk position i de nordiske lande, og alene i Danmark underskrev mere end
740.000 personer dokumenter elektronisk med ’Penneo Sign’ i 2021. I april 2022 blev Penneo
noteret på hovedbørsen efter at være noteret på vækstbørsen siden juni 2020. Denne overgang er
med til at styrke virksomhedens fokus på europæisk ekspansion.
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