
 
 
 

 
 

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  
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Seamless utökar ledningsgruppen  
 
Som ett led i den kraftiga expansionen av Seamless (OMX:SEAM) mobila 
betalningslösning SEQR rekryterar företaget nu Ingrid Lindström som 
vice vd. Ingrid kommer närmast från en tjänst som vd för WyWallet och 
har en lång och gedigen erfarenhet från att leda internationella bolag 
inom betalningsbranchen.  

- Betalningsbranschen står inför ett liknande paradigmskifte som musikindustrin genomgick där vår 
lösning bland annat innebär stora besparingar för handeln. Seamless är mycket välpositionerat för 
att ta en väsentlig marknadsandel i denna marknad och Ingrid Lindström kommer spela en 
nyckelroll i expansionen i Sverige och utomlands, säger Peter Fredell, vd för Seamless som 
tillhandahåller SEQR 

Ingrid tillträder sin tjänst den 7 januari och kommer sitta i företagets ledningsgrupp. Utöver vd för 
mobilbetalningsföretaget WyWallet har Ingrid haft ledande befattningar för Digital River World 
Payments, Netgiro, Payzone Nordic (tidigare Alphyra Nordic AB). 
 
- Mobila betalningar är här för att stanna och att få vara med och driva den mest kompletta 
lösningen på marknaden känns otroligt spännande. Att SEQR skapat tydliga fördelar för handlarna 
genom den halverade transaktionsavgiften och en smidig och kostnadsfri integrering ser jag som 
den största framgångsfaktorn. Jag ser fram emot att anta utmaningen och ta SEQR vidare ut i 
världen, säger Ingrid Lindström.  
 
Seamless har vuxit otroligt mycket det senaste året; nettomsättningen ökade med 64% och antal 
anställda har gått från 64 till över 170 som idag arbetar för Seamless runt om i världen. Under 2013 
lanserades SEQR i Rumänien tillsammans med Garanti Bank och 400 kontrakterade handlare och 
våren 2014 lanseras tjänsten i Belgien tillsammans med bpost bank och McDonald’s i Belgien.  

Seamless nuvarande Vice VD och tillika CFO, Daniel Hilmgård, kommer att fortsätta som Vice VD 
fram tills dess att Ingrid Lindström tillträder. Därefter kommer han att kunna lägga större fokus på 
den växande Seamlesskoncernen globalt, i sin roll som CFO. 
 
För mer information: Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se  
                                 Cecilia Lago Albright 0707-431345/cecilia.albright@seamless.se 
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