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Finlands största hamburgerkedja introducerar SEQR 

Hesburger, Finlands största hamburgerkedja, har skrivit avtal med Seamless 

(OMX:SEAM) om att introducera företagets mobila betalningslösningen SEQR till 

sina kunder. Ett pilotprojekt kommer inledas där utvalda restauranger kommer 

erbjuda SEQR som betalmedel i restauranger som drivs av Burger-In Oy. Avtalet med 

Hesburger gör Finland till det fjärde landet som gör SEQR tillgängligt för 

konsumenter.   

- Hesburger är ett av Finlands mest respekterade varumärken och vi är väldigt stolta över 

att dom har valt SEQR över andra mobila betalningslösningar. Genom SEQR kommer 

Hesburger kunna minska sina transaktionskostnader med 50% jämfört med traditionella 

kortföretag samtidigt som deras kunder får ta del av en smidig och säker betalningsmetod, 

säger Peter Fredell, vd för Seamless som tillhandahåller SEQR. 

SEQR gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, 

parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis, 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. 

- I Finland är Hesburger kända för att snabbt anamma ny teknik på ett tidigt stadium. Vi tror 

på att mobila betalningar kommer ge våra kunder en ännu enklare och snabbare 

upplevelse när de besöker våra restauranger i framtiden, utan någon extra kostnad för våra 

kunder, säger Jari Vuoti, Burger-In Oy. Vi arbetar hela tiden för att förbättra 

kundupplevelsen, fortsätter Vuoti.  

Restaurangindustrin har varit snabb att implementera mobila betalningar. Låg 

transaktionskostnad och snabbheten gynnar branscher med många transaktioner, låga 

snittköp och hög servicestandard, såsom Hesburger.  

 

SEQR lanserades i Sverige 2012 och blev på kort tid rikstäckande genom en rekordsnabb 

utrullning i samtliga Axfoods butiker på mindre än två veckor. SEQR-användare i Finland 

kommer kunna koppla SEQR till Collectors fakturakonto.  
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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, 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. Du kan handla med SEQR på bland andra Hemköp, 
Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och Dormy. I oktober 2013 
lanserades SEQR i Rumänien tillsammans med GarantiBank och under våren 2014 i Belgien tillsammans 
med bpost bank. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. www.seqr.se  
 

 
About Burger-In Oy 
Burger-In Oy is a Finnish family-owned enterprise and Hesburger is the company’s registered trademark. Hesburger-chain of restaurants 
includes 278 restaurants in Finland, 105 in Baltic countries, 12 in Russia, 4 in Germany and 1 in Ukraine. Hesburger-chain employs 
approximately 6000 people. The taxable sales turnover of the chains Finnish restaurants was 204 million euros and that of the 
Hesburger-restaurants abroad was 47 million euros in 2012. 
 
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 21 november 2013 klockan 9.00 . 
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