
 

   

 

Press release 

 Neonomics og Worldline signerer langsiktig open 
banking-partnerskap 

Samarbeid med den ledende nordiske open banking-leverandøren Neonomics 
muliggjør vekst av konto-til-konto-betalinger og datatjenester 

  

OSLO, PARIS, 21. november – Worldline, en global leder innen betalingstjenester, og 
Neonomics, har signert et kommersielt partnerskap for å styrke deres open banking-tilbud på 
tvers av Europa. Worldline vil nå utvide sin dekning av konto-til-konto-betalinger og 
kontoinformasjonstjenester til Norden gjennom Neonomics, til å inkludere Norge, Sverige, 
Danmark og Finland. Neonomics vil dra fordel av Wordlines sterke posisjon som preferert 
partner for mange bransjeledende selskaper og også av Wordlines utstrakte open banking-
nettverk i Europa. De to selskapene er på vei til å bli de første pan-europeiske, rene PSD2 API-
leverandørene som betjener et omfattende nettverk av brukersteder, banker og innløsere.  

Skaper et vellykket open banking-økosystem 

Høykvalitets tilkobling er viktig for å realisere det fulle potensialet i open banking, og begge selskaper 

fokuserer på tilkobling til banker utelukkende gjennom PSD2-kompatible APIer. Til sammen vil de to 

selskapene nå cirka 3 500 banker i 22 land i Europa. Gjennom partnerskapet med Neonomics strekker 

Worldlines open banking-data og betalingsinfrastruktur seg til banker i hele Norden. På samme måte 

vil Neonomics’ dekning utvides til flere europeiske kjernemarkeder for å adressere eksisterende 

kundebehov og regulatorisk godkjenning før integrasjon. 

Worldline´s omfattende rekkevidde muliggjør mange bruksområder, som kredittinnsikt, kontobaserte 

betalinger og grønn bankvirksomhet, slik at tredjepartsleverandører raskt og effektivt kan skape 

verdiforslag for sine kunder. Som et resultat av partnerskapet med Neonomics tilbyr Worldline også 

sine brukersteder, banker og innløsere i hele Norden tilgang til aggregert kontoinformasjon og konto-

til-konto betalinger. 

Ved å bruke Neonomics' API vil Worldline ikke bare utvide sin europeiske dekning, men også dra 

nytte av å komme raskt inn markedet med sine produkter og løsninger. Samspillet mellom disse 

partnerne er en viktig komponent i et vellykket open banking-økosystem, som vil være til fordel for 

aktører i den europeiske betalingsindustrien. 

Michael Steinbach, Head of Global Business Line Financial Services hos Worldline forklarer: 

"Vi er glade for å samarbeide med Neonomics, ettersom de har en av de mest robuste enhetlige bank-

API-plattformene, med et teknisk oppsett som støtter vårt behov for å samarbeide med partnere som 

kan tilby svært sikre tjenester i både dagens og morgendagens regulatoriske miljø. Ved å samarbeide 

kan vi gjøre open banking til et ytterligere pan-Europeisk tilbud som bidrar til å effektivisere betalinger 

og gir tilgang til kontoinformasjon." 

Christoffer Andvig, administrerende direktør i Neonomics: "Vi er veldig stolte av å samarbeide 

med Worldline for å utvide de betydelige fordelene ved open banking over hele Europa, for å stimulere 

veksten av konto-til-konto betalinger og for å fortsette å drive innovasjon på datasiden gjennom 

Worldlines sterke posisjon som en foretrukket partner for mange bransjeledende selskaper." 



 

 

OM WORLDLINE 

Worldline [Euronext: WLN] er globalt ledende innen betalingsindustrien og foretrukket teknologipartner for 
brukersteder, banker og innløsere. Drevet av rundt 18 000 ansatte i mer enn 40 land, tilbyr Worldline sine 
kunder bærekraftige, pålitelige og innovative løsninger som fremmer deres vekst. Tjenestene som tilbys av 
Worldline inkluderer raske, sikre og brukervennlige betalingsløsninger i butikk og på nett samt en rekke 
digitale tjenester. I 2021 genererte Worldline en inntekt på nærmere 4 milliarder euro.   

worldline.com 
 
Last ned vår 2021  Integrated Report.   
 

OM NEONOMICS 

Neonomics er en open banking-utfordrer som gir tilgang til over 2 500 banker og 150 millioner bankkunder 
over hele Europa gjennom en av de sikreste og mest kostnadseffektive rene PSD2 API-plattformene på 
markedet. Selskapet ble grunnlagt i 2017 og har hovedkontor i Oslo, Norge. Neonomics har et 
teknologiorientert team i vekst som representerer over 30 forskjellige nasjonaliteter, med nærmere 40% 
kvinner. Neonomics har konsesjon fra Finanstilsynet som betalingsforetak, og leverer betalingsinitierings- og 
kontoinformasjonstjenester til et bredt spekter av kunder som spenner over FinTechs, 
betalingstjenesteleverandører, banker og mer. For mer informasjon om neonomics.io besøk  
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