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          September 15, 2017 

PRESSRELEASE 

Seamless vinner rättegång om patentintrång 

I oktober 2013 lämnade det svenska privatägda Accumulate AB in en stämningsansökan mot Seamless 

Distribution AB avseende patentintrång. I stämningsansökan krävde Accumulate att Seamless skulle 

upphöra att erbjuda den mobila betallösningen SEQR i Sverige. Seamless, som hela tiden har avvisat 

varje påstående om patentintrång, lämnade i augusti 2014 in en stämningsansökan mot Accumulate 

där Seamless begärde att Accumulates patent skulle förklaras ogiltigt. 

Patent- och marknadsdomstolen har nu meddelat dom i de båda målen. I målet rörande ogiltighet har 

domstolen beslutat att Accumulates patent ska ogiltigförklaras. Därmed faller Accumulates talan mot 

Seamless i intrångsmålet. Domstolen har ändå valt att göra en prövning av Accumulates intrångstalan 

och kommit fram till att även om patentet skulle ha varit giltigt, skulle Accumulates intrångstalan ha 

lämnats utan bifall.  

”Vi har hela tiden avvisat varje påstående om intrång i Accumulates patent och är förstås nöjda med 

att Patent- och marknadsdomstolen nu bekräftar att vi inte är skyldiga till patentintrång”, säger Tomas 

Jalling, VD för Seamless.  

”Domstolens beslut att ogiltigförklara Accumulates patent är inte förvånande, vi har hela tiden ansett 

att patentet har tillkommit på felaktiga grunder”, fortsätter Tomas Jalling. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR, martin.larsson@seamless.se, +46 8 564 878 00  

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017 kl. 12:15 CET. 

 

Om Seqr  

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  

Om Seamless  

Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. 

Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som 

tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. 

www.seamless.se  
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