
 

Om SEQR 
SEQR (se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, parkeringen och 
webben, skicka och ta emot pengar gratis, samla alla kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del av 
erbjudanden direkt i mobilen. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid 
kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR är också anpassad för 
NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt för handlaren att halvera sina 
transaktionskostnader jämfört med traditionella kortbetalningar. SEQR tillhandahålls av Seamless, en av 
världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner.  
 
Grundat 2001 och verksamt i 30 länder hanterar Seamless årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 
525 000 aktiva försäljningsställen. Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden 
för SEQR. 4 600  handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag bland annat handla på Hemköp, Willys, 
Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och Dormy. 2013 lanserades SEQR i 
Rumänien och 2014 i Finland. Under 2014 är lansering planerad i Belgien. 2013 utsågs SEQR som vinnare i 
kategorin Best Mobile Money Deployment in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på 
Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. www.seqr.com  
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Globalt avtal mellan Seamless och PCMS: språngbräda 

till butiker i USA och Storbritannien för mobila 

betalningar med SEQR  
Avtalet mellan Seamless (OMX:SEAM) och the PCMS Group plc kommer driva båda 

företagens affär och ta mobila betalningar till nästa nivå. SEQR:s skalbara lösning och 

öppna plattform har sedan lanseringen 2012 exporterats till de tre internationella 

marknaderna Rumänien, Finland och Belgien. Samarbetsavtalet med PCMS, vilka är en 

världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för handeln, stärker SEQR:s närvaro på 

två strategiska marknader: Storbritannien och USA. 

 
- Vad som gjort störst intryck på oss med PCMS är hur framåttänkande och innovativa dom är för att möta 

sina kunders behov. Dom levererar konsekvent vad deras butiker letar efter. Avtalet mellan PCMS och 

Seamless spelar en avgörande roll för stora handlare i Storbritannien och USA som väntar på att aktivera 

SEQR, säger Seamless vd, Peter Fredell.  

PCMS är en viktig kassaleverantör för dom största butikskedjorna i USA och Storbritannien inklusive, men 

inte begränsat till, Marks & Spencer, John Lewis, Waitrose, Walgreens, Arcadia and Waterstones. Avtalet 

öppnar upp PCMS:s stora kunddatabas på båda marknaderna.  

 

- PCMS är väldigt glada över vårt partnerskap med Seamless. Vårt samarbete hittills har varit positivt och den 

initiala feedbacken från våra kunder har varit superb. Förändringstakten inom betalningsindustrin är 

häpnadsväckande och SEQR är i framkant av innovationen. Våra kunder behöver betalningslösningar som 

fungerar på alla plattformar som används i deras många säljkanaler, säger Richard Goodall, Group Sales & 

Marketing Director på PCMS.   

 

För mer information: 

Cecilia Lago Albright, Presskontakt Seamless +46 707 43 13 45, Cecilia.albright@seamless.se /www.seqr.com  

Peter Fredell, vd Seamless, peter.fredell@seamless.se, +46 8 564 878 00 

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 

lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni, 2014 klockan 09.00. 
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