
Albin Rännar blir ny vice VD och CFO i dotterbolaget 
Seamless Distribution Systems (SDS) 
 
Albin Rännar blir ny vice VD och CFO i dotterbolaget Seamless Distribution 
Systems (SDS). Hans uppdrag är att stärka arbetet med att förbereda bolaget 
för den föreslagna avknoppningen och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt på 
egna ben. 
  
Om Albin Rännar: 
Albin Rännar är 42 år och kommer från posten som chef för 
Marknadsbevakningen på Aktiespararna där han varit sedan 2013, och har 
bland annat granskat många börsbolag ur kvalitetssynpunkt. Dessförinnan var 
Albin sedan 2002 entreprenör. Han var medgrundare och VD för Nordic 
Investor Services som är rådgivare till institutionella ägare i 
bolagsstyrningsfrågor. Albin är civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm med inriktning mot redovisning och finansiering. Albin har också 
jobbat inom riskkapital, corporate finance och som managementkonsult. 
  
“Jag är väldigt glad att kunna bidra med min erfarenhet och kunskap av 
ordning och reda i marknadsnoterade bolag. SDS är ett stabilt och lönsamt 
bolag som hanterar elektroniska transaktioner i tillväxtländer och bidrar till att 
skapa fungerande finansiella marknader. Det är FinTech som funkar, till gagn 
för vanliga människor. Vi har 675 000 återförsäljare i 28 marknader som får 
möjlighet till en inkomst. Det är lönsam hållbarhet i emerging markets. Det ska 
bli en spännande resa att lotsa SDS till ett avknoppat, fristående bolag som 
värderas på egna meriter.” 
  
“Vi är nöjda att kunna komplettera ledningsgruppen genom att Albin blir ny 
vice VD och CFO inför det föreslagna frigörandet från Seamless-koncernen 
och Seqr. Albin åtnjuter stort förtroende hos investerare som en omutlig 
granskare av noterade bolag, så det är en kvalitetsstämpel att han ansluter till 
oss”, säger Tommy Eriksson, VD för SDS. 
  
Till stämman i moderbolaget 20 april finns ett förslag om bemyndigande till 
styrelsen att besluta om försäljning av dotterbolaget antingen genom en 
separat notering på Nasdaq First North, eller till tredje part. Albin tillträder som 
vice VD och CFO 5 april. 
 
Om Seamless 
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 affärsområden; transaktionsväxeln, 
teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila 
betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm. 
www.seamless.se 
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