
         

 
NYHETSBREV 
Nyhetsbrev #15, november 2020 

SMART TJÄNST FÖRHINDRAR PENNINGTVÄTT – 
INTERVJU I DAGENS INDUSTRI 

CM1 medverkar i Dagens Industri där Tommy Paanola, Johan Widros och 
Sandra Madstedt intervjuas kring penningtvätt.  

Utdrag ur intervjun:  
Penningtvätt är ett växande globalt problem som ofta har klara kopplingar till 
annan kriminell verksamhet. Här kan GoodTech-bolaget Softronic göra stor 
skillnad med sin antipenningtvättstjänst som angriper problemet vid källan. 

– Det handlar i grund och botten om att öka kundkännedomen genom att 
göra kontinuerliga kontroller av sina kunder, men också genom att 
monitorera misstänkta penningflöden, säger Tommy Paanola, produktchef 
för CM1 på Softronic. 

– En av Softronics främsta styrkor är vår servicenivå. Vi vill göra det tydligt 
att bakom vår antipenningtvättjänst finns vi i teamet som sätter kunden i 
centrum och tillsammans med kunderna bidrar till samhällsnytta, säger 
Sandra Madstedt. 

– När jag började på Softronic för snart fem år sedan var det mindre 
medvetenhet bland kunderna. Då låg fokus på att följa regelverket, men nu 
sträcker sig engagemanget betydligt längre. Kunderna ställer frågor kring hur 
de ska arbeta med reella problem, både i verksamheten och samhället i stort, 
säger Johan Widros. 

Läs hela intervjun här:  
https://www.di.se/brandstudio/softronic/smart-tjanst-forhindrar-
penningtvatt/ 

 
NY VÄGLEDNING SKA ÖKA KUNSKAP OM PENNINGTVÄTT 
HOS SPELBOLAG 

Spelinspektionen har tillsammans med Finanspolisen och 
Samordningsfunktionen mot penningtvätt tagit fram en vägledning som 
vänder sig till licenshavare för kommersiellt onlinespel och vadhållning 
online.  

DATUM: 
9 december 
Förvaltningsrelease 
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Vägledningen beskriver några vanliga risker och ger exempel på hur 
onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. I 
vägledningen ges också en översiktlig beskrivning av spelbolagens 
skyldigheter enligt penningtvättslagen. 

Läs mer här: https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/ny-
vagledning-ska-oka-kunskap-om-penningtvatt-hos-spelbolag/ 

 

 

SOFTRONIC HAR BLIVIT KVALITETSCERTIFIERADE 

Kvalitet i våra leveranser har alltid varit viktigt för Softronic och CM1. 
Självklart är vi lite extra stolta när vi nu även blir diplomerade enligt Svensk 
Kvalitetsbas – läs mer här: https://www.softronic.se/softronic-har-blivit-
kvalitetsdiplomerade-enligt-svensk-kvalitetsbas/ 

 

 

UTVECKLING OCH TJÄNSTER CM1  

Vi planerar en förvaltningsrelease 9/12. Den kommer innehålla 
funktionalitet kopplat till CM1’s tilläggsmodul Kundkännedom samt 
förbättringar av tjänsten. Har du frågor kontakta din förvaltningsledare.  

Som tidigare nämnt har Skatteverket fått i uppdrag av regeringen att stå för 
den tekniska plattform (Mekanismen) som myndigheter ska kunna använda 
för att snabbt fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack 
hos finansiella företag. Detta innebär att samtliga finansiella institut som 
påverkas av lagen, behöver tillhandahålla en tjänst/api som Skatteverket ska 
kunna slå mot.  

CM1 erbjuder detta till våra kunder som en tilläggsmodul till CM1. Det 
innebär i korthet att om man till CM1 skickar nödvändig kontoinformation så 
kan CM1-kunder använda CM1 som API för Skatteverkets API. 

 

CM1 – EN DEL AV SOFTRONICS GOODTECH-
POSITIONERING 
Softronic som tillhandahåller tjänsten CM1 har som ambition att vara ledande 
när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och 
organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder 
verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar 
framtid. Vi på Softronic hjälper våra kunder att skapa innovativa och 
driftsäkra digitala tjänster, som skapar mervärde och förenklar människors liv 
och jobb. 
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CM1 är ett lysande exempel på hur vår tjänst bidrar i samhället och hjälper 
företag och organisationer att hitta misstänkt penningtvätt. Det är genom 
tjänster som denna som GoodTech blir verklighet. Läs mer om vad det 
innebär här: https://www.softronic.se/campaign/goodtech/ 

 

EU:S MINISTRAR ÄR ÖVERENS OM ATT INRÄTTA ETT EU-
ORGAN FÖR PENNINGTVÄTT 

Europeiska unionens finansministrar enades på tisdag 4 november om att 
inrätta ett EU-organ som skulle bekämpa penningtvätt i hela 27-nationsblock 
och stödja ett förslag från Europeiska kommissionen från maj. 

Läs mer här: https://www.reuters.com/article/eu-economy-ministers/eu-
ministers-agree-to-set-up-eu-anti-money-laundering-body-idUSL1N2HQ1YX 

 
 
KONTAKT 

Har du några frågor eller vill veta mer om några av våra tjänster kontakta: 

 
TOMMY PAANOLA 
Business manager CM1 
Tommy.paanola@softronic.se 
+46 703 11 00 27 

 

 
JOHAN BRÅSJÖ 
Sales 
johan.brasjo@softronic.se 
+46 703 11 03 01 
 

 

Ha en trevlig vecka!  
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