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Pressmeddelade 
Stockholm den 19 mars 2012 

Axfood testar SEQR mobilbetalning i pilotprojekt 

Seamless – som inlett en process för att noteras på börsen Nasdaq OMX – har påbörjat ett 
pilotprojekt med Axfood gällande mobila betalningar. Ett par Willys butiker är först ut att i ett 
pilotprojekt testa Seamless betalningslösning SEQR, som gör det möjligt för handlarna att 
undvika kortföretagens höga avgifter. 

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, genom 237 
egenägda butiker i kedjorna Willys, Hemköp, PrisXtra, Snabbgross och samverkar med ca 820 
handlarägda butiker i t ex kedjorna Hemköp, Handlar’n och Tempo. 

– Vi är mycket glada att gå in i pilot med dagligvarujätten Axfood. Effekten på deras lönsamhet i drift 
kan bli mycket stor med tanke på att de kan halvera sina transaktionskostnader jämfört med de 
avgifter kortföretagen tar. Med pressade marginaler och ökad fokus på kundupplevelsen i butiken 
erbjuder SEQR en klar konkurrensfördel, säger Emil Wikström, chef för SEQR på Seamless. 

-Svensk detaljhandel och Seamless lever nu i symbios. Utan Seamless lösning SEQR finns ingen 
konkurrens på betalningsmarknaden vilket innebär att kortföretagen i princip kan ta ut hur höga 
avgifter som helst. Effekten av en bristande konkurrenssituation kan vi faktiskt se klart under 2011, där 
många handlare har erfarit ökade kortavgifter trots att deras omsättning inte ökat, säger Peter Fredell, 
VD på Seamless. 

I Seamless lösning för mobila betalningar, SEQR, skannar konsumenten en QR-kod på 
kassaterminalen, webben eller räkningen för att godkänna att betalning dras från bankkontot. QR-
koden identifierar betalningsmottagaren som är kopplad till Seamless transaktionsplattform och 
konsumenten kan betala direkt från sitt konto eller via en kredit. Seamless lösning gör det därmed 
möjligt för detaljhandeln att slippa de kostsamma avgifterna till kortföretagen. Tjänsten är kostnadsfri 
för konsumenter. Se hur SEQR fungerar:http://www.seamless.se/seqr/movie.html 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Emil Wikström, VP SEQR, Seamless, tel 08-564 878 00, emil.wikstrom@seamless.se 

Om Seamless 
Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar 
mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360° 
hanterar årligen över 2,4 miljarder transaktioner världen över. Seamless har system för elektronisk 
kontantkortsladdning och M-handel hos mer än 40 operatörer i 26 länder på tre kontinenter. Seamless 
lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. 
Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North, kortnamn SDAB. Företaget har 
sitt huvudkontor i Stockholm och kontor i Mumbai, Indien, Lahore i Pakistan, Riga i Lettland samt 
Accra i Ghana. Mer information finns på www.seamless.se 

Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm, telefon 08 407 80 00 
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