
Är du helt säker på vem du gör 

affärer med?

Förra året antog Europaparlamentet det fjärde 

penningtvättsdirektivet. Direktivet ska effek-

tivare bekämpa penningtvätt, skattebrott och  

finansiering av terrorism. De viktigaste delarna 
i de skärpta reglerna handlar om att kartlägga 

riskerna för att ens verksamhet ska utsättas för 

brott, och hårdare krav på en fördjupad kund-

kännedom. Med andra ord, du måste veta vem 

du gör affärer med och kunna visa att du har 

gjort allt du kan för att minska brottslighet inom 

de här områdena. 

UC Digital ägarkontroll hjälper verksamheter 
som står under Finansinspektionens tillsyn att 
efterleva de hårdare reglerna. Tjänsten skapar 
säkra rutiner för att identifiera verklig huvud-
man och hålla informationen löpande uppdate-
rad. Något som annars är en stor utmaning för 
många bolag. Processen är trygg, säker och helt 
automatiserad. Tjänsten köps som ett abonne-
mang och är den första i sitt slag på marknaden.  

UC Digital ägarkontroll 
• hjälper dig att identifiera verklig huvudman  
 när du gör affärer med juridiska personer.

• bevakar dagligen händelser i bolag, så som  

 styrelseförändringar och emissioner.

• uppmanar företagen att hålla ägarförteck- 

 ningen aktuell och korrekt.  

UC Digital ägarkontroll är både lätt att använda 
och implementera.
• Färdiga API:er finns för integration med övriga 

  system i organisationen. 

• Öppet gränssnitt mot AML-system, så att  

 tjänsten enkelt kan kopplas ihop det med  

 de system du idag använder för skydd mot  

 penningtvätt.  

• Kan skräddarsys för stöd av fler moment i  
 Känn din kund-processen.

UC Digital ägarkontroll gör att du kommer åt en 
av de stora utmaningarna i det nya regelverket 
 – att identifiera verklig huvudman och hålla upp-
gifterna löpande uppdaterade. 

Boka en demo idag genom att kontakta någon av 
våra experter:

• Börje Ericsson
 borje.ericsson@uc.se, 070-532 92 57 

• Gunnar Jacobson
 gunnar.jacobson@uc.se, 070-266 69 36

De hårdare reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism sätter press på många banker och 
andra finansiella bolag. Otydliga rutiner kan leda till mångmiljonböter eller i värsta fall indraget tillstånd. Nu 
introducerar UC en ny tjänst som är den första i sitt slag på marknaden: UC Digital ägarkontroll. Tjänsten 
hjälper företag med den avgörande punkten i de hårdare reglerna: att identifiera verklig huvudman.  
  

– Bara i Sverige tvättas pengar till ett värde av 100 miljarder årligen.
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