
 

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, koppla kundklubbar, samla alla kvitton digitalt 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 under våren 2014 är lansering 
planerad i Belgien och Finland. 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.se 
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SEQR genomför rekordsnabb utrullning  

-  1 300 POS på fem dagar 

Seamless (OMX:SEAM) har på endast fem arbetsdagar rullat ut sin mobila betalningslösning 

SEQR till Apotek Hjärtats drygt 300 apotek i Sverige vilket innebär 1 300 POS. Aldrig tidigare 

har en utrullning av SEQR genomförts på så kort tid. Tack vare att SEQR:s lösning utgår från 

QR-koder, i kombination med kassaintegrering kan handlare snabbt komma igång med mobil 

betalning utan någon investering. 

Butikerna behöver endast sätta upp en dekal med en QR-kod i kassan och resten av integreringen 

görs till befintligt kassasystem. Eftersom alla idag har en kamera i telefonen och SEQR innehåller 

en QR-kodsläsare blir just QR-koder ett enkelt sätt för både handlare och konsument att genomföra 

en transaktion på. 

– Att vi återigen gör en extremt snabb utrullning av SEQR till handlare är ett bevis på att SEQR är 

en mycket enkel lösning att komma igång med. Förutom att SEQR halverar 

transaktionskostnaderna för företagen erbjuder vi en rad tilläggstjänster såsom möjlighet att skicka 

pengar och attraktiva erbjudanden varje vecka för konsumenterna, säger Peter Fredell, VD och 

koncernchef för Seamless. 

SEQR är i dag den mest använda mobila betalningslösningen både i Sverige och Europa. Sedan 

lanseringen 2012 har 4 600 handlare valt Seamless lösning som samlar flera smarta funktioner i en.  

Det enda som behövs för att betala med SEQR är att gratis ladda ner appen till sin smartphone och 

ansöka om ett konto direkt i appen. Betalningen sker genom att skanna en QR-kod i kassan och 

godkänna köpet med sin personliga PIN-kod. Enkelt och smidigt. 

Den rekordsnabba utrullningen gjordes i Apotek Hjärtats apotek vilka Seamless skrev avtal med i 

december 2013.  

För mer information:  

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

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

 

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 20 mars, 2014 klockan 07.50. 
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