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Rapport för tredje kvartalet 2017 

Sammanfattning  juli – september 2017  
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet 

 Nettoomsättningen uppgick till 31,5 Mkr (37,8) 

 Rörelseresultatet för perioden utan engångsposter hänförliga till omstrukturering  

uppgick till -12 932 Mkr  

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,5 Mkr (-10,8) 

 Resultat efter skatt uppgick till -63 Mkr (-11) 

 Resultat per aktie -1,07 kr (-0,20) 

 Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -40,7 Mkr (-22,4) 

 

Översikt  jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande 
verksamhet      

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 31 541 37 782 97 996 107 469 141 533 

Rörelseresultat utan engångsposter hänförliga till 
omstrukturering 

-12 932 -10 795 -35 986 -27 254 -31 391 

Rörelseresultat -33 500 -10 795 -58 555 -27 254 -31 391 

Finansiella poster, skatt -29 321 -246 -32 564 -1 431 -3 396 

Resultat från avyttrad verksamhet och verksamhet 
under försäljning 

115 127 -9 989 80 043 -35 226 -52 141 

Periodens resultat  -62 659 -11 041 -90 957 -28 685 -34 787 

Balansomslutning 188 195 262 472 188 195 262 472 251 284 

      
Resultat per aktie, före och efter utspädning* -1,07 -0,20 -1,55 -0,57 -0,67 

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 

Soliditet 69% 59% 69% 59% 54% 

      
Balanserade utvecklingskostnader 262 - 1 922 - - 

Avskrivningar -12 829 -621 -14 161 -1 964 -2 644 

Engångsposter hängförliga till omstrukturering -20 568 -  -22 568 -  -  
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VD-ORD 
Under Q3 inleddes omvandlingen av Seamless efter avyttringen av det före detta dotterbolaget SDS. 

Ändringarna på VD-posten och i den operativa ledningen utlöste en rad åtgärder inom bolagets olika 

verksamhetsområden. 

I linje med vad som nyligen har meddelats har styrelsen och ledningen initierat en process för att skifta 

bolagets fokus från B2C- till B2B-aktiviteter. Genom skiftet kommer B2C-erbjudandet inom SEQR att avvecklas, 

helst i form av försäljning, och i framtiden kommer bolaget att fokusera på B2B-verksamheten inom MeaWallet 

och eProducts. Denna rapport är uppbyggd för att stödja bolagets nya fokus på B2B. 

Genom övergången till B2B kan vi fokusera på de aktiviteter som vi bedömer kan ge en stark vinsttillväxt under 

den kommande perioden. Avyttringen av B2C-erbjudandet kommer också att resultera i viktiga 

kostnadsbesparingar. Aktiviteter relaterade till avvecklingen har resulterat i betydande 

omstruktureringskostnader under Q3. 

Operativt innebar Q3 ett betydande fokus på kostnader, med minskningar av antalet anställda i de flesta 

verksamhetsgrenarna, med målet att åstadkomma betydande kostnadsbesparingar. Eftersom kostnader 

relaterade till övertalighet stadigt minskar, bedömer vi att resultatet av dessa kostnadsbesparingar kommer 

vara tydliga från och med Q1 2018. 

Inom vår B2B-verksamhet visade både MeaWallet och eProducts framsteg. MeaWallet fortsatte att expandera 

sin pipeline av potentiella order, och eProducts vidtog kraftfulla åtgärder för att åtgärda förlustaffärer och 

affärer med låg marginal.  

Som nyligen meddelats i kallelse till extra bolagsstämma (vilken kommer äga rum den 24 november), är det 

avgörande att vi slutför den ekonomiska och operativa stabiliseringen av bolaget. Till följd av avyttringen av 

SDS har bolaget stora finansiella tillgångar kopplade till SDS; bolaget äger fortfarande 23,3 % av aktierna i SDS, 

och bolaget har också en fordran mot SDS om 50 MSEK baserat på ett låneavtal som ger en räntesats om 8 % 

per år. Trots att aktierna och lånet utgör väsentliga finansiella tillgångar för bolaget, bedömer styrelsen och 
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ledningen att en realisering av dessa tillgångar för närvarande inte är optimal, delvis på grund av befintliga lock-

up-avtal. Den nyemission som föreslås i kallelsen till den kommande bolagsstämman är avsedd att ge finansiell 

stabilitet, något som bolaget behöver för att nå målet att förflytta sig mot hållbar vinst under 2018. 

Genom de pågående och intensiva insatserna från ledningen och styrelsen bedömer vi att vi kan börja leverera 

finansiella resultat som är tillfredsställande för våra aktieägare. 

 

 

Tomas Jalling 

VD 
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Väsentliga händelser under kvartalet 

 

 Seamless Distribution AB utser ny VD. 

Styrelsen för Seamless Distribution AB ("Seamless") har den 10 juli avslutat Peter Fredells anställning 

som VD för Seamless och Tomas Jalling, som har varit anställd av Seamless som chefsjurist sedan 

december 2012, tillträder med omedelbar verkan som ny VD.  

 

 Seamless Distribution AB utser ny operativ ledning. 

Den nya operativa ledningsgruppen som ska arbeta med och stödja Tomas Jalling som VD består av: 

James Connelley, Head of SEQR; Lars Sandtorv, Head of MeaWallet; Radoslaw Kozlowski, Head of 

Delivery; Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR; Martin Schedin, CFO/HR och Geir Norlund, CIO.  

 

 Den 21 juli slutfördes noteringen av SDS på Nasdaq First North Premier. Genom avyttringen av SDS 

erhåller Seamless Distribution AB 191 MSEK. Seamless Distribution AB kvarstår med ett ägande om ca 

23,3% i Seamless Distribution Systems AB motsvarande ett värde per 30 september 2017 om 36 MSEK.  

 

 SEQR Payments AB, en del av Seamless koncernen, godkänns av Mastercard som utgivare av 

Mastercard-produkter i Europa. Samarbetet med Mastercard kommer göra det möjligt för SEQR, med 

stöd av bolagets e-pengalicens, att öppna upp innovativa mobila betalningsscenarion på den 

europeiska marknaden och att fortsätta driva bolagets tillväxtagenda inom mobilbetalningsbranschen. 

 

 Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk bank.  

MeaWallet A/S (“MeaWallet”), en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med en ungersk 

bank gällande leverans av MeaWallets egenutvecklade teknologi för kontaktlösa kortbetalningar. 

Banken är en av de största bankerna i Ungern, en marknad där mer än hälften av de betalkort som 

används har kontaktlös kapacitet. Lösningen gör det möjligt för bankens kunder att utföra kontaktlösa 

kortbetalningar via bankens befintliga bankapp. Detta innebär att dotterbolaget MeaWallet bryter ny 

geografisk mark. Vidare är avtalet ett bevis för att marknaden för mobila betalningslösningar utvecklas 

i den riktning som MeaWallet positionerat sig för.  

Det totala ordervärdet utöver en avtalad up front fee om 1 MSEK är idag ej känt, men beräknas uppgå 

till mellan 3 och 5 MSEK. 

 

 Seamless vinner rättegång om patentintrång mot Accumulate AB. 

 

 Förändring av ägande i Seamless Distribution AB. 

Seamless Distributions aktieägareTikvah Management har efter en av Finansinspektionen godkänd 

ägarprövning påkallat lösen av det optionsavtal som man i juni 2017 ingick med Fredell & Co. Efter 

transaktionen stärker Tikvah sitt ägande i Seamless som därmed uppgår till 8 604 635 aktier eller 

14,6% av rösterna.  

 

 Seamless bekräftar årliga besparingar överstigande 25 MSEK. 

Efter de besparingsåtgärder som kommunicerades i samband med andra kvartalets rapport är 

Seamless nöjda att bekräfta att identifierade och genomförda åtgärder kommer att resultera i årliga 

besparingar på över 25 MSEK mot tidigare kommunicerade 15 MSEK. Ledningen kommer att fortsätta 

arbetet med att optimera bolagets struktur på ett sätt som möjliggör en framgångsrik leverans av 

tillväxtstrategin men som samtidigt reducerar kostnader inom ickekritiska områden. 
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Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

 Seamless överväger åtgärder för hållbar tillväxt 

Förslagen som övervägs är följande:  

1. Avyttringen av B2C-erbjudandet SEQR och ett förnyat fokus på B2B-erbjudanden, där resultaten är 

både starka och accelererande. Avyttring av B2C-erbjudandet SEQR görs företrädesvis i form av 

försäljning. I samband med detta kommer Seamless följa verksamheten på ett nytt sätt, dvs på 

följande segment: SEQR B2C, SEQR B2B, eProducts och Group functions. 

2. För att finansiera tillväxten inom B2B och undanröja kostnaderna inom B2C, överväger styrelsen att 

föreslå en nyemission för genomförande före utgången av 2017, med målet att tillföra bolaget 100 

MSEK på följande indikativa villkor:  

- Aktieägare i bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje aktie i bolaget som innehas.  

- 1 teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna 1 aktie för 1,80 SEK. 

Styrelsens överväganden grundar sig på följande: 

- Övervägandet att avyttra SEQR bygger på en grundlig analys av konkurrensfördelar och faktorer 

av betydelse för högsta sannolikhet för framgång. Genom att avyttra det kostnadskrävande B2C-

erbjudandet skulle bolaget både kunna tidigarelägga övergången till vinst, men även fokusera på 

de aktiviteter där konkurrensfördelarna är mest uppenbara och hållbara. 

- Med ett rent B2B-fokus bedömer Seamless ledning och styrelse att bolagets aktieägare skulle 

kunna dra fördel av en snabb tillväxt med lägre risk. 

- MeaWallet har visat resultat och har en accelererande pipeline. MeaWallet bedöms förflytta sig 

mot en position med tydlig vinst under 2018. Kapital från en företrädesemission avses främst att 

användas för finansiering av ökad produktion och försäljningskapacitet i MeaWallet. 

- eProducts, som för närvarande är den verksamhet inom bolaget som genererar störst intäkter, 

har omstrukturerats och skiftat fokus efter en längre period av förluster. Under det nya 

ledarskapet och med en uppdaterad produktportfölj ser vi en snabb rörelse mot vinst och 

avkastning på investerat kapital framöver. 

- Efter en nyemission skulle Seamless förbättra sin balansräkning och besitta en god kassa. Dessa 

medel skulle göra det möjligt för bolaget att röra sig snabbare mot vinst och mot en hållbar 

produktion av positivt kassaflöde. 

 

 Seamless tillkännager aktieägares stöd för nyemission. 

Styrelsen i Seamless vill uttrycka sin tacksamhet till bolagets fyra största aktieägare inklusive 

styrelseordföranden John Longhurst (tillsammans representerande mer än 30% av bolagets 

aktiekapital), som alla bekräftar sitt stöd för, och avsikt att lämna skriftliga utfästelser att delta i, den 

föreslagna nyemissionen samt sitt stöd till det strategiska initiativ som tillkännagetts av styrelsen. 

 

 Seamless förbereder för ny VD och ny ordförande. 

Seamless Distribution AB ("Seamless") meddelar den 25 oktober att förberedelser görs för att utse 

John Longhurst, för närvarande bolagets styrelseordförande, till ny verkställande direktör för 

Seamless. Utnämningen är avsedd att träda i kraft i samband med extra bolagsstämma den 24 

november 2017.  

I kallelsen till den extra bolagsstämman ingår ett förslag att utse Tomas Jalling till ny styrelseledamot. 

Tomas Jalling, nuvarande verkställande direktör för Seamless, föreslås bli ny styrelseordförande då 

John Longhurst tillträder sin nya befattning som Seamless verkställande direktör.  

 

 Kallelse till extra bolagstämma i Seamless Distribution AB  

Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless” eller ”Bolaget”) kallas till extra 

bolagsstämma fredagen den 24 november 2017. På stämman kommer att fattas beslut om följande: 
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-Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen 

-Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

 

 MeaWallet tecknar nytt avtal med norsk bank. 

MeaWallet AS har tecknat avtal med en norsk bank för leverans av tjänsten Mea Token Platform. 

Genom att använda Mea Token-plattformen, som är integrerad med Mastercard Digital Enablement 

Service (MDES), kommer bankens kunder att kunna göra smartphonebetalningar i butik, direkt i en 

app eller på nätet via någon av lösningarna för OEM Pay (dvs. Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay etc.). 

Med en enda integrationspunkt till Mea Token-plattformen öppnar banken alla lösningar för OEM Pay 

till sina kunder. Det här är första gången MeaWallet levererar en ren OEM Pay-lösning. Leveransen 

kommer att ske i form av managed services från MeaWallets datacenter i Schweiz. 

 

För MeaWallet som ett norskt företag är ett avtal med en inhemsk bank en enormt viktigt validering 

av bolagets erbjudande och en viktig referens eftersom MeaWallet bygger en stark pipeline av 

internationella kunder. 

 

 Mål om patentintrång avskrivs 

I oktober 2013 lämnade Accumulate AB in en stämningsansökan mot Seamless Distribution AB 

avseende patentintrång. Seamless lämnade i augusti 2014 in en stämningsansökan mot Accumulate 

där Seamless begärde att Accumulates patent skulle förklaras ogiltigt. 

Den 15 september 2017 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom i de båda målen. Domarna 

överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen, som nu har beslutat att avskriva de båda 

målen.  

Anledningen till att målen har avskrivits är att parterna har träffat en uppgörelse i syfte att slutligt, och 

utan ytterligare tidsutdräkt, reglera de frågor som har behandlats i de båda målen. Genom 

uppgörelsen fastslås dels att Seamless inte har gjort sig skyldigt till patentintrång, dels att parterna är 

ense om att Accumulates patent (SE1050585-7, SE537539) ska äga fortsatt giltighet. 

Uppgörelsen innefattar också ekonomisk kompensation till Seamless relaterad till 

rättegångskostnader. 

 

 Peter Fredell har underrättat styrelseordföranden John Longhurst om att Fredell med omedelbar 

verkan begär eget utträde ur Seamless Distribution ABs styrelse. 

 

 Martin N Larsson, Head of Treasury and Investor Relations, har beslutat sig för att lämna Seamless 
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KONCERNEN 
(Med koncernen avses nu den nya koncernen som innehåller segmenten MeaWallet (MEA B2B), eProducts och 

Group functions) 

Omsättning och resultat 

Seamless omsättning uppgick under det tredje kvartalet till 31 541 (37 782) tkr, vilket är en minskning med 17% 

jämfört med samma period föregående år. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet eProducts med 94 

(97) % och 6 (3) % på affärsområdet MEA B2B.   

Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 500 (-10 795) tkr under det tredje kvartalet. Finansnettot för det 

tredje kvartalet uppgick till -1 622 (-252) tkr. Resultatet per aktie uppgick till -1,07 (-0,20) kr för kvartalet.  

Anställda   

Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 102 (202). Utöver detta har Seamless cirka 14 konsulter 

huvudsakligen i Norge, Polen och Portugal.   

Investeringar  

Siffrorna avser kvarvarande-, avyttrad verksamhet och verksamhet under försäljning. 

 Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 107 763 (- 2 272) tkr, ökningen är på grund av 

försäljning av dotterbolaget SDS. Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till -62 095 (-5 107) tkr på grund av 

avyttringen av SEQR B2C och eProducts Latvia. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning  

Siffrorna för kassaflöde avser kvarvarande-, avyttrad verksamhet och verksamhet under försäljning. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 913 (-31 493) tkr för det tredje kvartalet. Likvida 

medel uppgick vid kvartalets utgång till 7 196 (29 241) tkr. För att upprätthålla sin svenska e-pengalicens 

behöver Bolaget enligt Finansinspektionens regelverk en kapitalbas om ca 4 MSEK.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av tjänstebilar uppgående till -915 (-817) tkr fördelat på 

långfristig skuld om -630 (-499) tkr samt kortfristig skuld om -285 (-318) tkr. Under kvartalet återbetalades både 

konvertibellånet om 42 000 tkr och brygglånet på 60 000 tkr. Utöver det har bolaget har inga räntebärande 

skulder till banker eller andra kreditinstitut. 

Styrelsen monitorerar kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder för att 

finansiera bolagets negativa kassaflöde. Seamless har beslutat att genomföra en nyemission som riktar sig till 

alla befintliga aktieägare. Målet är att ta in 100 MSEK i nytt kapital. 

Seamless har en soliditet på 68 (59) %.  

Skatt 
I tredje kvartalet av 2017 har bolaget skrivit ner hela den uppskjutna skattefordran om 27 757 tkr. 

Nedskrivningen skedde i  samband med  Seamless Distribution Systems avyttring. 
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Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 921 (945) tkr och periodens resultat uppgick till  
85 946 (-32 825) tkr. Finansnettot i moderbolaget var 105 783 (-29 924) tkr. Likvida medel uppgick vid 
kvartalets slut till 1 485 (6 596) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 2 (2) personer vid kvartalets slut.  

Transaktioner med närstående 

Under kvartalet har Seamless följande lån från närstående personer: 

- John Longhurst, 1 500 000 SEK med en låneränta på 6%. Detta lån har återbetalats i juli 2017. 

- I september gjordes en slutreglering med Seamless Distribution Systems AB avseende kostnader relaterade till 

börsnoteringen uppgående till 4 282 423 SEK. Beloppet har avräknats mot lånet till Seamless Distribution 

Systems AB som därmed uppgår till 50 000 000 SEK på balansdagen. Räntan på lånet uppgår till 8% och lånet 

löper på 5 år. 

ÖVRIGT  

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med 

svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 1, Kompletterande redovisningsregler 

för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma 

redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste 

årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget, om ej annat anges nedan. Bolagets genomgång av 

de nya standarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som båda ska 

tillämpas från 1 januari 2018, fortgår och kommer slutföras under Q4. 

 

Avyttringsgrupper som innehas för försäljning och avyttrande 

verksamheter 

Avyttringsgrupper klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde 

huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket 

sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 

Uppskjutna skattefordringar, tillgångar hänförliga till ersättningar till anställda, finansiella tillgångar, 

förvaltningsfastigheter och avtalsenliga rättigheter i försäkringsavtal är dock undantagna från detta 

värderingskrav. 

Koncernen redovisar en förlust på grund av värdenedgång för varje första eller efterföljande nedskrivning av 

tillgången (eller avyttringsgruppen) till motsvarande verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader. En 

vinst redovisas för varje efterföljande ökning av det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader, men 

inte till högre belopp än det ackumulerade värdet för nedskrivningar som tidigare redovisats. En vinst eller 

förlust som inte tidigare redovisats när en anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) säljs, ska redovisas per det 

datum när tillgången eller avyttringsgruppen tas bort ur rapporten över finansiell ställning. 

Anläggningstillgångar (inklusive sådana som är del av en avyttringsgrupp) skrivs inte av så länge de är 

klassificerade som att de innehas för försäljning. Ränta och andra kostnader hänförliga till skulderna i en 

avyttringsgrupp som innehas för försäljning redovisas fortlöpande. 
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Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och tillgångar i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning 

redovisas separerade från andra tillgångar i balansräkningen. Skulderna hänförliga till en avyttringsgrupp som 

innehas för försäljning presenteras separerade från andra skulder i balansräkningen.  

En avyttrad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den 

innehas för försäljning och som utgör en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs 

inom ett geografiskt område, ingår i en enda samordnad plan för att avyttra en självständig väsentlig 

rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som 

förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas. Resultat från avyttrad verksamhet och verksamhet som innehas 

för försäljning redovisas i separat resultaträkning. 

Avyttring av dötterbolag och verksamhet under försäljning 

SEQR Business to Consumer segment (B2C) 

Styrelsen i Seamless Distribution AB har beslutat att avyttra B2C-erbjudandet SEQR. Avyttringen av B2C-

erbjudandet SEQR görs företrädesvis i form av försäljning. Genom försäljningen kommer Seamless att göra 

stora besparingar. Den kraftiga spenderingen per månad kommer att stoppas. 

eProducts Latvia  

Styrelsen i Seamless Distribution AB har även beslutat att sälja eProducts Latvia. Detta bolag har dom senaste 

åren visat ett negativt resultat samt ett negativt kassaflöde. I linje med ovan så kommer Seamless lägga all sin 

fokus på dom segment där Seamless kan maximera sina vinster.  

SDS 

Seamless Distribution Systems AB (”SDS”) såldes till befinliga och nya aktieägare genom en notering på First 

North Premiere. Bolaget tillfördes nytt kapital om 191 MSEK och reavinsten uppgick till 179 MSEK. Bolaget äger 

23,3% av SDS och en fodran i form av ett långfristigt lån på 50 MSEK med 8% ränta som löper på 5 år. 

Rapport över totalresultat för avyttringsgrupp Q3 2017 presenteras i tabellen nedan. 

Rapport över resultat i avyttringsgrupp som innhas för försäljning 2017 2017 2017 2017 

 
Jan-sept 

2017 
Jan-sept 

2017 
Jan-sept 

2017 
Jan-sept 

2017 

tkr SEQR B2C 
eProducts 

Latvia 
SDS Total 

Nettoomsättning 1 531 20 631 39 484 61 646 

Övriga rörelseintäkter 2 19 -226 -205 

Materialkostnader -3 855 -19 947 -1 634 -25 436 

Övriga externa kostnader -17 280 -941 -11 120 -29 341 

Personalkostnader -24 210 -245 -7 965 -32 420 

Avskrivningar/Nedskrivningar -61 560 -7 -1 419 -62 986 

Övriga rörelsekostnader -227 -8 -7 137 -7 372 

Rörelseresultat -105 599 -499 9 983 -96 115 

Finansnetto 24 870 - 150 566 175 436 

Resultat före skatt -80 729 -499 160 549 79 321 

Inkomstskatt 721 - - 721 

Periodens resultat -80 008 -499 160 549 80 042 

verksamhet som hålls för försäljning 
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Tillgångar och skulder i avyttringsgrupp som innehar för 
försäljning 

2017 2017 2017 

 
30-sep 30-sep 30-sep 

Tkr SEQR B2C eProducts Latvia Total 

Tillgångar  som innehas för försäljning 
   

Immateriella anläggningstillgångar 149 - 149 

- varav licenser 149 - 149 

Materiella anläggningstillgångar 28 009 4 28 013 

Varulager - 395 395 

Kundfordringar 282 2 235 2 517 

Övriga fordringar 2 579 10 2 589 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 369 - 1 369 

Likvida medel 4 701 444 5 145 

Summa tillgångar 37 089 3 088 40 177 

    
Skulder som innehas för försäljning 

   
Avsättningar 16 - 16 

Övriga långfristiga skulder 181 - 181 

Leverantörsskulder 3 808 2 202 6 010 

Aktuella skatteskulder 176 51 227 

Övriga kortfristiga skulder 845 14 859 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 050 39 4 089 

Summa  skulder 9 076 2 306 11 382 

 

 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 

Seamless verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer där olika riskfaktorer kan påverka företaget. 

Dessa riskfaktorer kan innebära påverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. Seamless är i behov av 

ytterligare likviditet. Styrelsen monitorerar kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika 

metoder för att finansiera bolagets negativa kassaflöde.  

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Seamless lednings nuvarande 

förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad 

information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 

Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade 

informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och 

konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.  

Moderbolaget har en pågående tvist med Skatteverket, med maximal exponering om ca 6 MSEK. Detta belopp 

är inbetalt till Skatteverket och bolaget har även överklagat Skatteverkets beslut. Ett av koncernens dotterbolag 

har även en pågående skatterevision. 

För övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till redogörelsen i senaste årsredovisningen på 

sidorna 19-21 samt sidan 68.  
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SEGMENTSINFORMATION 

 
Seamless verksamhet bestod till och med Q2 2017 av tre affärsområden – SDS/Transaktionsväxeln, eProducts 
och SEQR. Som ett led i Seamless nya strategi att renodla koncernen så har ledningen bestämt att följa 
koncernen på ett nytt sätt. Nya segment är således MEA B2B och eProducts. Group functions avser ej fördelade 
kostnader. Bolaget väljer att visa rörelseresultatet utan engångsposter hänförliga till omstrukturering samt 
totalt rörelseresultat. 

 

  Nettoomsättning, tkr     

  
jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår jul-sept jan-sept 

2017 2016 2017 2016 2016 2017 2017 

MEA B2B 1 779  1 089  6 689  1 089  2 399  63% 514% 

eProducts 29 762  36 670  91 307  106 351  139 134  neg neg 

Group functions 
                            

-      
23  - 29  - - - 

Seamless koncern 31 541 37 782 97 996 107 469 141 533 neg neg 

      

    Rörelseresultat, tkr     

utan engångsposter 
hänförliga till 
omstrukturering 

jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår Jul-Sept Jan-Sept 

2017 2016 2017 2016 2016 2017 2017 

MEA B2B -5 101  -2 433  -9 101  -2 465  -590  neg neg 

eProducts -225  -19  -1 677  -660  -1 034  neg neg 

Group functions -7 606  -8 343  -25 209  -24 129  -29 767  neg neg 

Seamless koncern -12 932 -10 795 -35 987 -27 254 -31 391 neg neg 

          Rörelseresultat, tkr     

Total 
jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår Jul-Sept Jan-Sept 

2017 2016 2017 2016 2016 2017 2017 

MEA B2B -7 101  -2 433  -13 101  -2 465  -590  neg neg 

eProducts -2 678  -19  -4 130  -660  -1 034  neg neg 

Group functions -23 721  -8 343  -41 324  -24 129  -29 767  neg neg 

Seamless koncern -33 500 -10 795 -58 555 -27 254 -31 391 neg neg 
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MeaWallet  

 

MeaWallet grundades 2013 och ingår sedan 2016 i Seamless Distribution AB. MeaWallet spelar en central roll 

inom mobil/digital betalning och mobila plånböcker och erbjuder toppmodern, certifierad teknik i 18 länder. 

• En av Europas ledande organisationer inom mobil betalning.  

• Har ett hängivet team som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter som snabbt kan introduceras på 
marknaden. 

• Nära band till Amex, Visa, Mastercard, NXP och andra viktiga organisationer som gör det möjligt för oss 
att hålla oss i framkant med den tekniska utvecklingen. 

• En organisation med en kombination av kompetenta och rutinerade experter på området och unga 
entreprenörer som hela tiden utmanar de tekniska gränserna. Denna kombination har visat sig vara unik 
och gett oss gott rykte bland kunder, samarbetspartners och i finansteknikbranschen i allmänhet. 

 

Marknaden 

MeaWallet samarbetar i huvudsak med banker och andra kortutgivare. Under 2017 har vårt geografiska fokus 

legat i Europa, men vi har ingått avtal i Europa och Mellanöstern. Vi förväntar oss kunna ingå nya avtal under 

de kommande månaderna. Vi ser en stark tillväxt inom den europeiska marknaden under 2018–2020 i 

allmänhet.  

Den europeiska marknaden omfattar ca 6 000 banker och 6 000 andra kortutgivare. Dessutom har flera 

finanstekniska banker etablerats inom regionen, och dessa är typiska kunder för MeaWallet. De flesta av dessa 

kommer sannolikt att bli mobila under de närmaste tre till fyra åren. Den typiska ledtiden för ett avtal med en 

bank är normalt 9–18 månader.  

 

För att kunna ta en större del av marknaden kommer MeaWallet att utöka sin organisation. Bolaget kommer 

också att utforska nya regioner under 2018-2019, såsom USA och Asien. 

 

 

MeaWallets produktportfölj 
 

MeaWallet är en knutpunkt för mobila/digitala betalningar som gör det möjligt att betala med mobiltelefoner, 

surfplattor och andra mobila enheter. Vi stöder alla vanliga transaktionsslag: betalning i butiker, på Internet 

och i appar. MeaWallet erbjuder tjänsterna både som administrerade tjänster och som en lokal licensierad 

programinstallation. Bolaget kommer att vara den enda kontaktpunkt som banker och kortutfärdare behöver 

för att få tillgång till det mobila/digitala nätet. 

• Mea Token Platform (MeaTP) möjliggör tokenisering/HCE i utfärdarnas appar och plånböcker från 
tredje part. MeaTP har integrerad MDES/VTS och fungerar som ett anslutningsnav för 
plånboksapplikationen och möjliggör för utfärdande av digitalkort och livscykelhantering. Se 
faktabladet för mer information.  

• Masterpass från Mea förbättrar kundernas upplevelse vid näthandel och köp via appar genom att 
använda sparad kortinformation och användaruppgifter. MeaWallet kan hjälpa utfärdare att utveckla 
egna digitala Masterpass eWallet-, mWallet- och converged wallet.  
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• Converged Wallet från Mea. MeaWallet erbjuder en converged wallet-lösning för betalningar i butik, i 
nätbutiker och via appar i en och samma mobila lösning. Genom att kombinera MeaTP och 
Masterpass kan utfärdarens applikation användas för digitala betalningar från alla butiker som kan 
hantera Masterpass, Digital Secure Remote Payments (DSRP) eller kontaktlösa betalningar.    

Enligt planen ska produktportföljen utökas under 2018.  

 

Certifieringar 

MeaWallet har varit certifierad av Mastercard sedan början av 2016. Vi Mastercard Gold-certifierades under 

tredje kvartalet 2017. MeaWallet rankas nu som nummer sju i världen genom denna certifiering. Vårt mål är att 

vara bland top fyra i listan under 2018.  

MeaWallet är även involverat i projekt med både Visa och AmEx och vi kommer att få både Visa- och AmEx-

certifieringar under det närmaste halvåret. MeaWallet kommer då att bli ett av tre företag i hela världen som 

har alla tre certifieringarna.  

MeaWallet är även certifierat för att hjälpa banker eller kortutfärdare att utfärda kort för OEM-Pay (Apple Pay, 

Android Pay, Samsung Pay, FitBit, Garmin, ++). 

 

Resultaträkning för tredje kvartalet 2017 

Två projekt ligger under intäktstalet för tredje kvartalet för MeaWallet. Försäljningen ligger inte på den 

förväntade nivån för det här kvartalet, men det finns en stor potential. Den stora potentialen i förening med en 

marknad som nu är redo att investera och förstår potentialen med de här produkterna betyder att det inte 

längre är fråga om, utan när avtalsteckningen kommer att ta fart.     

 

 

eProducts/Distribution 

 

 Seamless eProducts Sweden AB (med dotterbolagen Seamless eProducts Latvia och Seamless eProducts 

Denmark) innefattar fysisk och elektronisk distribution av eProdukter såsom distribution av elektroniska 

kontantkort (påfyllnadskoder) och andra elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler. 

 

Seamless knyter ihop alla mobiloperatörer och banker för att konsumenter skall kunna köpa påfyllning av 

kontantkort via bankernas kanaler; mobilbank, internetbank och telefonbank.  

 

Globalt finns två distributionsteknologier för mobil top-up; eVoucher* och Direct TopUp* där Seamless 

erbjuder båda i samma tekniska plattform.  

 

 

Resultat 

Resultatet för affärsområdet har försämrats jämfört med föregående kvartal 2017, detta främst beroende på 

omstruktureringskostnader inom organisationen.  

Omsättningen fortsätter minska jämfört med motsvarande kvartal 2016 där den generella marknadstrenden 

pekar nedåt. Försäljningsvolymerna inom bankkanalen ligger dock stabilt.  
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De omstruktureringar som görs kommer med största sannolikhet innebära att eProducts levererar ett 

positivt resultat för hela 2018, detta både vad det gäller resultat såväl som kassaflöde.  

Med den målsättningen stärks eProducts inför framtiden och med det ökar också möjligheterna till att utöka 

produktportföljen vilket i förlängningen innebär ökade möjligheter att nå nya marknader.  

 

 

Sverige 
Det är en fortsatt jämn tillströmmning av nya kontrakterade butiker till den svenska verksamheten men där 

volymerna trots detta viker en aning. Aktivitetsnivån via retail fortsätter vara hög med produktexponering som 

främsta fokus samtidigt som dialog kring samarbete pågår med etablerade varumärken.  

 

 

Lettland 
Aktiviteter har sedan en tid tillbaka påbörjats med målet att sälja vår lettiska verksamhet då bolaget under de 

senaste åren haft stora utmaningar med att nå lönsamhet. Genom en försäljning av det lettiska bolaget 

kommer det dels stärka kassan men också kraftigt bidra till att affärsområdet eProducts levererar ett positivt 

resultat under 2018.    

 

 

Danmark 

Etableringen av Seamless distribution av eProdukter på den danska marknaden fortlöper enligt plan där  

förhandlingar med etablerade kedjor pågår.  

 

 

Bank topup 

Samarbetet med mobiloperatörer och banker på den svenska marknaden innebär att Seamless har skapat 

teknik och kommunikationslösning för alla parter, så att konsumenter skall kunna köpa påfyllning av 

kontantkort via bankernas försäljningskanaler (mobilbank, Internetbank och telefonbank). Försäljningsvolymen 

via banker är stabil.  

 

 

Aktiviteter och marknadsutsikter 

Seamless eProducts fortsätter det löpande arbetet med butiker och aktiviteter samt ett generellt arbete att 

automatisera processer och vidareutveckla det tekniska stödet.  

Vidare har ytterligare samarbetsavtal för den svenska marknaden tecknats med GoDream, en stor nordisk 

leverantör av digitala och fysiska presentkort. Utrullning av GoDreamprodukter via eProducts retailkanaler sker 

under Q4.  

 

eProdukter 

Begreppet eProdukter innefattar en rad produkter som exempelvis kontantkort/påfyllnadskoder, elektroniska 

presentkort och förbetalda värdebevis av annat slag. För handeln innebär eProdukter en möjlighet att öka 

försäljningen och konsumentinflödet utan krav på investeringar, kapitalbindning, lager eller att produkterna tar 

butiksutrymme i anspråk. Vid elektronisk distribution av dessa produkter levereras värdekoder digitalt och 

kostnad uppkommer för butiken först när varan säljs.  
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FINANSIELL INFORMATION – KONCERNEN 
-med koncernen avses den nu kvarvarande verksamheten 

Koncernens rapport över totalresultat jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Kvarvarande verksamheter 
     

Nettoomsättning 31 541 37 782 97 996 107 469 141 533 

Övriga rörelseintäkter 349 -759 162 -714 2 047 

Materialkostnader -29 380 -35 337 -88 982 -102 304 -135 860 

Övriga externa kostnader -8 989 -5 802 -16 974 -11 795 -10 061 

Personalkostnader -14 989 -6 887 -35 986 -18 448 -28 476 

Avskrivningar/Nedskrivningar -12 829 -621 -14 161 -1 964 -2 644 

Övriga rörelsekostnader 799 829 -610 502 2 070 

Rörelseresultat -33 500 -10 795 -58 555 -27 254 -31 391 

Finansnetto -1 622 -252 -4 937 -1 456 -2 742 

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade 
med kapitalandelsmetoden 

162 - 162 - - 

Resultat före skatt -34 960 -11 047 -63 330 -28 710 -34 133 

Inkomstskatt -27 699 6 -27 627 25 -654 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -62 659 -11 041 -90 957 -28 685 -34 787 

Periodens resultat från avyttrad verksamhet och 
verksamhet under försäljning 

115 127 -9 989 80 043 -35 226 -52 141 

- varav SDS 154 267 9 995 160 549 26 022 32 909 

- varav SEQR B2C -38 991 -19 747 -80 007 -60 323 -83 854 

- varav eProducts Latvia -149 -237 -499 -925 -1 196 

Periodens resultat 52 468 -21 030 -10 914 -63 911 -86 928 
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ÖVRIGT TOTALRESULTAT 

     
Valutakursdifferenser -1 663 1 012 -3 023 949 3 418 

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

50 805 -20 018 -13 937 -62 962 -83 510 

 
 
 
 

Koncernens balansräkning 30 sept 30 sept 31 dec 

tkr 2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR 
   

Immateriella anläggningstillgångar 52 739 29 277 57 303 

- varav goodwill 7 762 6 030 6 180 

- varav balanserade utvecklingskostnader 25 523 22 012 28 914 

- varav kundavtal - 744 696 

- varav övriga immateriella tillgångar 19 454 491 21 512 

Materiella anläggningstillgångar 3 473 9 754 9 117 

Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden 323 - - 

Uppskjuten skattefordran - 27 757 27 757 

Andra långfristiga fordringar 51 758 486 489 

Lager av färdiga varor 2 828 4 045 3 634 

Kundfordringar 13 603 14 572 15 356 

Övriga fordringar 13 654 12 012 11 864 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 591 2 419 3 289 

Likvida medel 2 050 9 503 2 231 

Totala tillgångar som innehas för försäljning 40 176 152 647 120 245 

- varav SEQR B2C 37 089 106 834 72 880 

- varav eProducts Latvia 3 088 2 776 3 283 

- varav  SDS - 43 037 44 081 

Summa tillgångar 188 195 262 472 251 284 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   
Eget kapital 128 875 155 723 135 762 

Avsättningar 165 57 169 

Övriga långfristiga skulder 5 500 6 896 6 583 

Uppskjuten skatteskuld 43 152 119 

Leverantörsskulder 23 715 16 694 24 211 

Aktuella skatteskulder - 11 739 

Övriga kortfristiga skulder 3 085 44 648 44 512 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 430 10 210 8 155 

Totala skulder som innehas för försäljning 11 382 28 082 31 033 

- varav SEQR B2C 9 076 11 699 14 533 

- varav eProducts Latvia 2 306 2 069 2 656 

- varav SDS - 14 314 13 844 

Summa eget kapital och skulder 188 195 262 472 251 284 
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Eget kapitalet har justerats med SDS eget kapital (8,604 tkr). 
 
 

Koncernens förändring av eget kapital jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Vid periodens början 77 741 82 621 135 762 102 636 102 636 

Periodens totalresultat 50 805 -20 018 -13 937 -62 963 -83 509 

Nyemission - 94 638 - 119 245 119 245 

Emissionskostnader - -1 518 - -3 203 -3 227 

Omklassificering - - - 8 16 

Optionsprogram 329 - 1 050 - 601 

Överlåtelse av egna aktier - - 6 000 - - 

Vid periodens slut 128 875 155 723 128 875 155 723 135 762 

 
 
 
 
 
 

Koncernens rapport över kassaflöden jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-40 660 -22 390 -90 880 -58 339 -67 477 

Förändring av rörelsekapital 42 573 -9 103 36 877 -9 823 1 775 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 913 -31 493 -54 003 -68 162 -65 702 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 107 763 -2 272 88 918 -16 305 -35 283 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114 932 53 722 -36 292 90 130 84 988 

Periodens kassaflöde -5 257 19 957 -1 378 5 663 -15 997 

Likvida medel vid periodens början 12 497 8 629 8 663 23 005 23 005 

Kursdifferens likvida medel -45 655 -90 573 1 655 

Likvida medel vid periodens slut 7 196 29 241 7 196 29 241 8 663 

 
 
 
 
 
 

Nyckeltal 
avseende kvarvarande verksamheter 

jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

2017 2016 2017 2016 2016 

Avkastning på eget kapital  neg neg neg neg neg 

Resultat per aktie, före och efter utspädning ,tkr -1,07 -0,20 -1,55 -0,57 -0,67 

Rörelseresultat, tkr -33 500 -10 795 -58 555 -27 254 -31 391 

Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period föregående år) -17% 5% -9% -5% -7% 

Rörelsemarginal  neg neg neg neg neg 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 58 765 305 55 276 123 58 765 305 50 043 464 52 223 924 

Kassalikviditet 87% 54% 87% 54% 42% 

Soliditet 68% 59% 68% 59% 54% 

Eget kapital, tkr 128 875 155 723 128 875 155 723 135 762 

Eget kapital per aktie, tkr 2,19 2,65 2,19 2,65 2,25 

Antal anställda vid periodens slut 102 202 102 202 200 
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Kvartalsöversikt 
avseende kvarvarande 
verksamheter 

              

Kv 1 2016 Kv 2 2016 Kv 3 2016 Kv 4 2016 Kv 1 2017 Kv 2 2017 Kv 3 2017 

Nettoomsättning, tkr 33 662 36 025 37 782 34 064 31 942 34 513 31 541 

Rörelseresultat, tkr -8 562 -7 896 -10 796 -4 137 -10 489 -14 566 -33 500 

Resultat per aktie, före och efter 
utspädning  

-0,55 -0,36 -0,38 -0,39 -0,43 -0,65 -1,07 

Nettoomsättningstillväxt (jmf med 
fg kvartal) 

-15% 7% 5% -10% -6% 8% -9% 

Kassalikviditet 50% 46% 54% 42% 44% 46% 88% 

Soliditet 50% 39% 59% 54% 44% 30% 69% 

Eget kapital, tkr 99 646 82 621 155 723 135 762 110 761 77 741 128 875 

Eget kapital per aktie 2,05 1,70 2,65 2,25 1,88 1,32 2,19 

 
 
 
 

Brygga engångsposter jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Rörelseresultat -33 500 -10 795 -58 555 -27 254 -31 391 

Engångsposter hänförliga till omstrukturering -20 568 - -22 568 - - 

Justerat rörelseresultat efter engångsposter hänförliga 
till omstrukturering 

-12 932 -10 795 -35 987 -27 254  -31 391 
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FINANSIELL INFORMATION – 
MODERBOLAGET 

 

Moderbolagets resultaträkning jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 921 945 3 111 2 610 4 260 

Övriga rörelseintäkter 5 12 5 9 1 274 

Rörelsens kostnader -8 539 -3 858 -15 960 -11 947 -17 007 

Rörelseresultat -7 613 -2 901 -12 844 -9 328 -11 473 

Finansnetto 105 783 -29 924 71 707 -80 105 -115 544 

Resultat före skatt 98 171 -32 825 58 863 -89 433 -127 017 

Inkomstskatt -12 225 - -12 225 - - 

Periodens resultat 85 946 -32 825 46 638 -89 433 -127 017 

 
 
 

Moderbolagets balansräkning 30 sept 30 sept 31 dec 

tkr 2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR 
   Anläggningstillgångar 54 954 16 634 16 811 

Summa omsättningstillgångar 166 442 159 883 163 756 

Summa tillgångar 221 396 176 517 180 567 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   Eget kapital 143 272 109 016 90 634 

Långfristiga skulder -  - - 

Kortfristiga skulder 78 124 67 501 89 933 

Summa eget kapital och skulder 221 396 176 517 180 567 

    Ställda säkerheter - - - 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 

 

 

 

Förvärv 
Förvärvet av MeaWallet AS slutfördes den 20 juli 2016. Köpesumman uppgår till sammanlagt 42 769 965 SEK 
och betalning skedde genom en apportemission av 4 574 328 nya aktier i Seamless till befintliga innehavare av 
aktier, aktieägarlån och konvertibler i MeaWallet, varav 2 637 968 aktier emitteras som betalning för aktier och 
1 936 360 aktier emitteras som betalning för aktieägarlån och konvertibler.  

MeaWallet är ett norskt teknikbolag med 18 anställda baserade i Norge och Lettland. Genom köpet 
kontrollerar Seamless strategiskt viktig teknologi inom det snabbväxande området för så kallade contactless-
betalningar. 
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De förvärvsrelaterade utgifterna uppgår till 152 TSEK och redovisas som övriga externa kostnader över 
totalresultatet under 2016. Goodwill som uppkom i samband med förvärvet om 7,7 MSEK avser personal och 
synergieffekter.  

 
Förvärvsanalys Verkligt värde redovisat i koncernen, TSEK 

Immateriella anläggningstillgångar 44 481 

Materiella anläggningstillgångar 166 

Kortfristiga fordringar 3 687 

Likvida medel 526 

Uppskjuten skatteskuld -6 247 

Långfristiga skulder -17 720 

Kortfristiga skulder -6 178 

Netto identifierbara tillgångar och skulder 18 715 

Koncerngoodwill 7 665 

Totalt 26 380 

Koncernens anskaffningsvärde 26 380 

  

  Beräkning av netto kassautflöde   

Koncernens anskaffningsvärde -26 380 

Varav finansierat via apportegendom 26 380 

Förvärvade likvida medel 526 

Netto kassautflöde 526 

 

Meawallet konsoliderades i Seamless från förvärvsdatumet den 20 juli 2016. Meawallet resultaträkning för 

helåret 2016 uppgick till nedan: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MeaWallets rapport över resultat Helår

tkr 2016

Nettoomsättning 5 883

Övriga rörelseintäkter 341

Materialkostnader -230

Övriga externa kostnader 382

Personalkostnader -15 601

Avskrivningar -166

Övriga rörelsekostnader -35

Rörelseresultat -9 425

Finansnetto -308

Resultat före skatt -9 733

Inkomstskatt 0

Periodens resultat -9 733
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Seamless aktie juli-sept 2017 
Kursutveckling tredje kvartalet 4,81 % 
Kortnamn  SEAM 
Börsvärde (30 sept) 320,271  MSEK 
Högsta kurs  7,60 kr 
Lägsta kurs   4,59 kr 
Totalt antal aktier (30 september)  58 765 305 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kommande rapporttillfällen: 
15 feb 2018 Bokslutskommuniké 
15 mar 2018 Årsredovisning 2017

 
 

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 MeaWallet™ 

och distribution av eProdukter. www.seamless.se 

 
Seamless delårsrapport för juli till september har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 14 november 2017. 

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer. 

 

Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören för Seamless Distribution AB (publ) försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 
Stockholm den 14 november 2017 
 
 
 
 
John Longhurst   Petra Sas    
Styrelseordförande  Styrelseledamot  
 
 
 
Robin Saunders                                      Tomas Klevbo       
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
Tomas Jalling 
VD 
 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 – 2660  
All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet. 
 

 
Kontakt 
För mer information vänligen kontakta 
 Martin Schedin, CFO/IR 
martin.schedin@seamless.se  +46 8 564 878 00 

http://www.seamless.se/
http://www.seamless.se/
mailto:martin.schedin@seamless.se
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Revisorns granskningsrapport 
Seamless Distribution AB (publ) org nr 556610-2660 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Seamless Distribution AB (publ) per 30 september 2017 och den 

niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 

och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 

valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 

vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och 

en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 

och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 

det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 

slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 

grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på att det av delårsrapporten 
framgår att den finansiella situationen är ansträngd och att bolaget är i behov av ytterligare extern 
finansiering för att finansiera kommande 12 månadernas löpande verksamhet. För att säkerställa 
bolagets fortlevnad är det avgörande att de åtgärder som beskrivs i delårsrapporten genomförs. 

Stockholm den 15 november 2017 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Niklas Renström 

Auktoriserad revisor 

 


