
Stockholm, 17 februari 2017

Seqr når 25 000 nätbutiker vid samarbete 
med Facestore

Seqr- Nasdaq Stockholm-noterade Seamless bolag för mobila betaltjänster - har ingått en överens-
kommelse med portugiska Facestore. Samarbetet innebär att Facestore lanserar Seqr som betalnings-
lösning till de 25 000 näthandlare som är anslutna till deras sociala handelsplattform. 

Pressmeddelande

Detta partnerskap innebär att de butiker som använder Facestores distributionsplattform kan använda 
Seqr som betallösning till sina slutkunder. Butikerna som ingår i Facestore har därmed möjlighet att få 
lägre transaktionskostnader än betalningar med kreditkort och samtidigt erbjuds konsumenterna ett 
nytt och enkelt sätt att betala.

”E-handeln har visat en kraftig tillväxt under de senaste åren. Den här affären kommer både förbättra 
vårt erbjudande till både e-handlare och konsumenter och kommer dessutom att stärka och öka känne-
domen om Seqr i Portugal.”, säger João Pedro Duarte, landschef för Seqr Portugal.

Medan traditionella betalningsmetoder för e-handel tynger butiker med höga kostnader bygger Seqr på 
ett system med låga transaktionskostnader. Dessutom innebär Seqr:s lösning en ökad säkerhet, efter-
som systemet inte kräver att  information om den enskilde lämnas ut vid betalningar. 
“Vår infrastruktur är väl beprövad. Den stödjer mer än 675 000 aktiva försäljningsställen och processar 
5,3 miljarder transaktioner varje år”, säger João Pedro Duarte.

Med Seqr kan konsumenter göra kontaktlösa betalningar (blippa) vid de försäljningsställen runt om i 
världen som accepterar sådana betalningar och via QR-koder vid anslutna försäljningsställen. Seqr är ut-
format för vardagliga betalningar genom en smartphone och gör det möjligt för konsumenter att betala 
för varor och tjänster, bland annat i fysiska butiker, digitala butiker och i sociala medier.
“En fördel med samarbetet med Facestore är att Seqr:s närvaron stärks inom e-handel”, säger João Pedro 
Duarte. 

“Att kunna ge stöd till mer än 25 000 butiker inklusive varumärken som Aldo, Rally de Portugal, NICI, Im-
pala, bland andra, är oerhört värdefullt. Vi vill erbjuda de bästa tekniska lösningar till våra kunder, för att 
göra det möjligt för dem att bli mer konkurrenskraftiga”, säger Paulo Solinho Barbosa, VD för Facestore.
Seqr är nu tillgängligt som en betalningsmetod för de som använder Facestore. Ladda ned Seqr-appen i 
Google Play Store, App Store eller Windows Phone Store och anslut dig till det mest innovativa betaln-
ingssystemet.

Om Seqr

Om Seamless

För ytterligare information, kontakta:

Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, snabb och enkel metod för att betala med 
mobilen. Det enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC-terminal. Världen över går det 
att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att 
Seqr är den mest använda mobila betallösningen i Europa. www.seqr.com

Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder 
hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre af-
färsområden: transaktionsväxeln, teknikleverantör fördistribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalning-
splattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm. www.seamless.se
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Informationen är sådan som Seamless Distribution AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om 
marknadsmissbruk den. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges 
ovan, vid 08:50 CET den 17 februari 2017.
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