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Sammanfattning,	  	  
tkr	  

jul-‐sep	  
2014	  

jul-‐sep	  
2013	  

jan-‐sep	  
2014	  

jan-‐sep	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   42	  662	   56	  095	   127	  540	   108	  904	   161	  273	  
Rörelseresultat	   -‐40	  738	   -‐23	  016	   -‐113	  685	   -‐66	  192	   -‐95	  798	  
Finansiella	  poster,	  skatt	   -‐56	   3	  476	   -‐293	   10	  359	   15	  852	  
Periodens	  resultat	   	   -‐40	  794	   -‐19	  539	   -‐113	  978	   -‐55	  833	   -‐79	  946	  
Balansomslutning	   298	  513	   129	  994	   298	  513	   129	  994	   416	  748	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning*	   -‐0,97	   -‐0,59	   -‐2,72	   -‐1,70	   -‐2,35	  
Rörelsemarginal	  
l	  

neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Soliditet	   85%	   63%	   85%	   63%	   88%	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Balanserade	  utvecklingskostnader	   5	  197	   10	  354	   16	  229	   20	  863	   19	  192	  
Avskrivningar	   -‐5	  014	   -‐516	   -‐12	  610	   -‐6	  460	   -‐12	  136	  

Tredje kvartalet 2014 – Sammanfattning 
Det tredje kvartalet har varit fortsatt händelserikt och sammanfattas bäst i följande punkter: 
 

• Förvärvet av Ingram Micros affärsområde för förbetalda mobiltjänster i Sverige och Danmark, 
något som medför integrationer till stora detaljhandelsföretag i dessa länder och öppnar upp 
Danmark som ny marknad.  

• Fortsatt ökat intresse för SEQR hos såväl handlare som konsumenter, vilket resulterat i en 
omsättningsökning på över 20% jämfört med föregående kvartal 

• Högt tempo i den fortsatta internationella expansionen av SEQR där avtal slutits under kvartalet 
med bland annat Colruyt Group i Belgien och Clas Ohlson i Sverige, något som än mer 
cementerar SEQR’s marknadsledande position 

• Fler länder tillkommer – Portugal blir den största lanseringen hittills med över 500 butiker under 
avtal vid lanseringstillfället.  

 

Tredje	  kvartalet	  	  1	  juli	  –	  30	  september	  2014	  
 

Nettoomsättningen uppgick till 42 662 tkr (56 095) 

Rörelseresultatet uppgick till -40 738 tkr (-23 016) 

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) 

Resultat efter skatt uppgick till -40 794 tkr (-19 539) 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,97 SEK (-0,59) 

	  

Omsättning	  i	  MSEK	  Q1	  2012	  –	  Q3	  2014	  
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VD:s kommentar 
Ett nytt kvartal har passerat och vi kan glädjande konstatera att 
det har varit ännu ett framgångsrikt sådant för Seamless och vår 
mobila betaltjänst SEQR. Den ökning av intäkter för SEQR vi såg i 
årets andra kvartal har fortsatt och har under perioden juli till 
september ökat med över 20% jämfört med föregående kvartal. 
Ökningen bygger på en fortsatt positiv trend när det kommer till 
användning och transaktioner av SEQR-appen, men det är också 
glädjande att andra intäktsströmmar som annonsintäkter och 
avgifter för erbjudanden och digitala kuponger från handlare och 
producenter nu börjat aktiveras och bidragit till intäktsökningen. 
Detta visar på en bredd för SEQRs affärsmodell som kommer att 
vara viktig i det framtida arbetet med betaltjänsten. 
 
I slutet av september blev också förvärvet av Ingram Micros 
distribution av förbetalda mobiltjänster klart. För oss på Seamless 

innebär det inte bara att vår omsättning uppskattningsvis fördubblas. Än viktigare är att 
möjligheter öppnas upp på ännu en ny marknad, i detta fall Danmark, och att det sker en 
integration med stora detaljhandelsföretag i både Sverige och Danmark som vi tidigare inte 
haft på vår kundlista. Vår förhoppning är att detta även kommer att komma SEQR till nytta 
då integrationen kommer att underlätta för att i framtiden lansera SEQR hos fler 
detaljhandelskedjor. 
 
I september blev det även klart att Portugal blir nästa marknad där SEQR rullas ut. Sett till 
antalet köpställen som är med från start är det vår största lansering hittills. Över 500 butiker, 
inklusive McDonalds, är redo för utrullning senare i höst. Portugal blir också det tredje landet 
där konsumenterna kommer att kunna koppla SEQR direkt till sitt bankkonto. Detta har 
möjliggjorts genom införandet av SEPA, och vi ser också att detta bidrar mycket positivt när 
det kommer till takten för vår europeiska expansion. 
 
Sedan SEQR lanserades har samarbetet med stora detaljhandelsföretag varit en av 
framgångsfaktorerna. Vi är därför väldigt glada över att ha knutit till oss Colruyt Group i 
Belgien, med en omsättning på över 80 miljarder SEK och över 500 butiker i alla stora städer 
och orter, samt stor näthandel, som samarbetspartner. För oss visar det på att det 
beprövade mervärde som SEQR har att erbjuda både handlare och konsumenter är en viktig 
faktor för att knyta till oss strategiska och stora partners. Extra glädjande är också att 
Colruyt Group lyfte fram vår snabbhet och möjlighet till smidig anpassning av SEQR som ett 
tungt argument i valet av oss. Vår öppna plattform och oberoende skapar möjligheter både 
för oss och för våra partners. 
 
Även på vår hemmamarknad Sverige har kvartalet varit intensivt. Bland nya samarbeten kan 
exempelvis nämnas Europas största leverantör av studie-ID och förmånskort för studenter, 
Mecenat. Över en halv miljon studenter på landets högskolor kan nu flytta in sitt Mecenatkort 
i SEQR och där ta del av studentspecifika erbjudanden direkt genom appen. 
Vi är också stolta över att ett av Sveriges mest klassiska och starka varumärken, 
detaljhandelsjätten Clas Ohlson, valt SEQR. De arbetar strategiskt med att digitalisera 
köpupplevelsen och ser samarbetet med SEQR och Seamless som en viktig del i det 
arbetet. 
 
Även i vår omvärld sätts fokus på mobila betalningar, inte minst via Apples introduktion av 
Apple Pay. Vi på Seamless ser positivt på att stora aktörer engagerar sig i branschen så att 
ännu fler konsumenter får upp ögonen för vad mobila betaltjänster kan innebära. I vår 
kontakt med både handeln och konsumenter har vi identifierat några förutsättningar som 
krävs för att på sikt bli en framgångsrik aktör. Det måste finnas ett incitament för både 
handlare och konsumenter, systemet måste fungera oberoende av plattform och användarna 
måste få ett mervärde för att betala med mobilen. SEQRs tjänst möjliggör allt detta och det 
ger oss en trygghet och försprång när allt fler aktörer ger sig in på marknaden. 
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SEQR är den enda mobila betaltjänsten som erbjuder en helhetslösning och ger klara 
fördelar för både konsumenter och handeln. Det finns en stor fördel i att tjänsten fungerar på 
alla operativsystem och smart-phones och att den är kompatibel både med QR-koder och 
NFC. Hela tiden tillkommer nya köpställen där SEQR kan användas, och dag för dag drar vi 
ifrån våra potentiella konkurrenter. Vi har en utrullad erkänd lösning som kunderna vet 
fungerar och vi attraherar de största kedjorna på de marknader där vi etablerat oss. Det 
hjälper oss i vårt fortsatta arbete framåt. 
 
 
Peter Fredell 
VD 

Koncernen 
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Koncernen 
 
Omsättning 
Seamless omsättning minskade under det tredje kvartalet med 24 procent till 42 662 (56 
095) tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 16 (19) 
procent, på affärsområdet Distribution med 79 (76) procent och på affärsområdet SEQR med 
5 (5) procent.  
 
Resultat 

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -40 738 (-23 016) tkr under tredje kvartalet.  
• Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till -27 (210) tkr.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,97 (-0,59) SEK för kvartalet.  

 
Anställda  
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 160 (137). Utöver detta har Seamless 
cirka 35 konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan.  

Under kvartalet har beslut tagits att den svenska delen av Seamless utvecklingsavdelning 
kommer att läggas ned. Utvecklingen kommer framgent att bedrivas framförallt från Polen, 
där Seamless i dagsläget har 29 personer på plats.   

Bolaget ser regelbundet över verksamheten med fokus på att öka produktiviteten per betald 
timme. Den beslutade nedläggningen av den svenska utvecklingsverksamheten är därmed 
ett naturligt steg att ta, då kostnaden per utvecklad funktionalitet är betydligt lägre i Polen än 
i Sverige, samtidigt som kärnan i SEQR är färdigutvecklad och inte kommer kräva lika 
mycket utvecklingstimmar framöver.  Totalt berörs ett tjugotal personer och 
bruttobesparingen beräknas från 2015 och framåt bli ca 28 miljoner kronor årligen.  

Kostnadsmassan i Sverige flyttas därigenom från utveckling av mjukvara till marknadsföring 
och försäljning.  

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 10 998 (3 754) tkr. 
Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 5 587 (3 426) tkr medan 
avskrivningar uppgick till -5 014 (-2 572) tkr. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 627 (-22 022) tkr för tredje 
kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 175 050 (14 213) tkr.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -2 396      
(-3 494) tkr fördelat på långfristig skuld om -979 (-1 883) tkr samt kortfristig skuld om             
-1 417 (-1 611) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut. 

I övrigt har koncernen inga lån. Seamless har en fortsatt stark finansiell ställning med en 
soliditet på 85 (63) procent. 

Det är styrelsens och ledningens syn att den finansiella ställningen och likviditeten är 
tillräcklig för att finansiera verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden.  

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 5 393 (-15) tkr och periodens 
resultat uppgick till 275 (-5 497) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev 103 (0) tkr och likvida 
medel uppgick vid kvartalets slut till 150 482 (6 062) tkr. Antal anställda i moderbolaget 
uppgick till 5 (4) personer vid kvartalets slut.  
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Affärsområden 

	   Nettoomsättning,	  tkr	   Nettoomsättningstillväxt	  jämfört	  med	  	  samma	  period	  fg	  år	  
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Transaktionsväxel	   6	  754	   10	  913	   26	  834	   31	  020	   41	  115	   neg	   neg	   neg	   15%	   neg	  

Distribution	   33	  752	   42	  676	   94	  849	   71	  896	   111	  761	   neg	   94%	   32%	   neg	   35%	  

SEQR	   2	  156	   2	  506	   5	  857	   5	  988	   8	  398	   neg	   -‐	   neg	   -‐	   -‐	  

Ej	  fördelningsbart	  
	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Seamless	  koncern	   42	  662	   56	  095	   127	  540	   108	  904	   161273	   neg	   neg	   17%	   neg	   20%	  
	  

	   Rörelseresultat,	  tkr	   Rörelsemarginal	  
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Transaktionsväxel	   -‐847	   -‐19	   2	  810	   4	  612	   5	  506	   neg	   neg	   10%	   15%	   13%	  

Distribution	   -‐1	  476	   -‐3	  758	   -‐5	  572	   -‐6	  856	   -‐10	  622	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

SEQR	   -‐36	  011	   -‐14	  611	   -‐94	  686	   -‐48	  167	   -‐70	  178	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

Ej	  fördelningsbart	  
	  

-‐2	  404	   -‐4	  629	   -‐16	  237	   -‐15	  782	   -‐20	  504	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

Seamless	  koncern	   -‐40	  738	   -‐23	  017	   -‐113685	   -‐66	  193	   -‐95	  798	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

 
Transaktionsväxel 

 Verksamhet i: Seamless Payments AB 
 Startades: 2001 
 Produkter inkluderar: E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations 

(MOPS) 
  

Bakgrund 
Seamless levererar system för elektronisk påfyllning av kontantkort, vilket är ett mer effektivt 
och säkert alternativ till det vid den tiden etablerade fysiska värdebeviset (scratch card) som 
innehåller en påfyllningskod. 
Sedan första installationen, för ca 10 år sedan, har utveckling av Seamless ERS 360 
plattformen följt de nya behov och marknadskrav som ständigt ökat i och med att fler och 
fler produkter och tjänster lanserats elektroniskt och ERS 360 är nu i fjärde generationen.  
Vidareutvecklingen och förbättringarna har fokuserat främst på ökad prestanda, säkerhet 
samt användarvänlighet. Seamless ERS 360 plattformen som är installerad och i drift hos 
flera telekomoperatörer hanterar väldiga volymer av transaktioner och pengar, och har goda 
marginaler för att hantera ytterligare tillväxt. 
 
Marknadsutveckling under Q3 2014 
Transaktionsvolymen för elektronisk påfyllning av kontantkort hanterad av Seamless 
transaktionsväxel har fortsatt att öka under det tredje kvartalet. Det är en ökning driven dels 
av abonnenttillväxten i de marknader där Seamless kunder är verksamma och dels av en 
migration av påfyllning till elektronisk påfyllning från det traditionella fysiska påfyllningen av 
värdebevis. Däröver har vi under tredje kvartalet 2014 levererat utökad funktionalitet till ett 
antal av våra befintliga kunder. 
Den trend som vi har noterat under den första halvan av året är fortsatt stark också i det 
tredje kvartalet, där flera operatörer runt om i världen upplever ökade mängder av 
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transaktioner för elektronisk påfyllning av kontantkort, samt ökad komplexitet i distributionen 
av olika elektroniska värdebevis. Detta leder till ett behov av förändringar och förbättringar i 
operatörernas plattformar och system som hanterar transaktionerna. Vi har noterat detta 
genom ett ökat antal formella upphandlingar, som Seamless har inbjudits till och deltagit i, 
främst från operatörer i utvecklingsländer i Latinamerika och Afrika. 
 
Ett antal av dessa upphandlingar är i slutfasen och Seamless har en stark position för att 
kunna vinna flera av dessa affärer, redan under det fjärde kvartalet. 
 
Marknadsutsikter 
Befintliga mobiloperatörskunder ger Seamless stabila intäkter från support och underhåll 
samt så kallad managed operations, där Seamless har förvaltningsansvar för kundens 
plattform. Detta kombinerat med goda förutsättningar att vinna affärer hos nya och befintliga 
kunder, sätter Seamless i en bra och positiv position inför framtiden. 
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Distribution 
Verksamhet i: Sia Lettel, Seamless Payments och SEQR Nordics 
Startades: 2011 

 Produkter inkluderar: Fysisk och elektronisk distribution av mobil TopUp/påfyllnadskoder 
och andra elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler. 

	  
Bakgrund 
eProdukter	  
Begreppet eProdukter innefattar en rad produkter som exempelvis mobil 
TopUp/påfyllnadskoder, elektroniska presentkort och förbetalda betalkort. För handeln 
innebär eProdukter 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. Detta innebär att 
produktens värde tillförs först vid konsumentens köp. Återförsäljarna av eProdukter har 
traditionellt funnits bland försäljningsställen inom dagligvaruhandeln, närbutiker och kiosker. 
Majoriteten av Seamless försäljning och distribution av eProdukter handlar om elektronisk 
försäljning av kontantkort. 
 	  
Teknik	  
Två distributionsteknologier finns globalt för mobil topup 
• ”eVoucher” – där ett värdebevis med en unik kod distribueras elektroniskt och där denna 
kod skrivs ut från återförsäljarens kortterminal eller direkt via kassan. 
• ”Direct TopUp” – där konsumentens kontantkort laddas genom att telefonnumret, samt 
beloppet som ska fyllas på, anges. Påfyllning av kontantkortet sker direkt hos 
mobiloperatören och konsumenten får en SMS-bekräftelse på transaktionen. 
  
På vissa marknader är eVoucher den dominerande teknologin och på andra marknader 
Direct TopUp. På mogna marknader, som Sverige, används vanligtvis båda teknologierna 
parallellt och uppfyller olika behov och adresserar olika konsumentbeteenden. Seamless 
erbjuder båda dessa lösningar i en och samma tekniska plattform. 
 	  
Marknadsutveckling under Q3 2014	  
Under September tecknade Seamless via dotterbolaget SEQR Nordics avtal med Ingram 
Micro Mobility Sweden AB och Ingram Micro Mobility Denmark A/S ("Ingram Micro Mobility") 
om förvärv av företagets distribution av förbetalda mobiltjänster i Sverige och Danmark. 
Förvärvet är beroende av att båda parter uppfyller specifika villkor och är planerat att träda i 
kraft i början av 2015. Förvärvet innebär en strategisk utvidgning av Seamless befintliga 
distribution av eProdukter. Genom förvärvet lägger Seamless Danmark till sina marknader. 
Mobilbetalningslösningen SEQR skapar i kombination med förbetalda mobiltjänster och 
andra e-produkter ett starkt och lönsamt erbjudande till de mer än 2 000 
detaljhandelsföretagen i de två länderna. Affären innebär att Seamless mer än fördubblar sin 
omsättning 

Omsättningen av Ingram Micro's distribution av förbetalda mobiltjänster i Sverige och 
Danmark, som förvärvas av Seamless, förväntas uppgå till strax under en halv miljard SEK 
för 2014. Förvärvet är baserat på ett P/E tal om 6. En första installation om 4 miljoner SEK 
har betalats ut kontant. Förvärvet sker med utfallsförbehåll som innebär att Seamless inte 
kommer betala för kunder som eventuellt faller bort före 30 juni, 2015. 

Då det idag inte är känt vad den slutliga omsättningsbasen kommer vara på 
avräkningsdagen, är det i dagsläget inte möjligt att ange det slutgiltiga förvärvspriset. 

Förvärvet beräknas bidra positivt till Seamless vinst per aktie under 2015. 

Förvärvet är strategiskt för bolaget. Det stärker vår närvaro i åteförsäljarledet hos framförallt 
dagligvaruhandlarna i Sverige och öppnar upp Danmark, en ny marknad för Seamless. 
Synergieffekten med SEQR är stor i alla led. Den tekniska motorvägen till butikerna som 
öppnas via integrationen till kassasystemen används för såväl SEQR som för eProdukter. 
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Ytterligare synergier uppnås också i alla delar av organisationen, såväl inom sälj som i 
kundservice och administration. 

Seamless kan nu erbjuda detaljhandelsföretag både förbetalda mobiltjänster och en mobil 
betalningslösning genom SEQR, vilka båda bidrar till att öka trafiken i butiken och antalet 
lojala kunder. Förvärvet möjliggör distribution av kund- och presentkort och ligger i linje med 
de senaste avtalen med globala aktörer som Seamless tecknat. 
 
Marknadsutsikter 
Sverige	  
Tendensen med sjunkande marknadsandel för Förbetalda kontantkort/Prepaid Topup verkar 
ha planat ut på en bedömd andel om ca 30% av mobilmarknaden. 
  
Bolagets aktiviteter tillsammans med retailkedjor har givit bra respons och antalet 
nytecknade avtal med butiker visar en ökning som på sikt kommer att synas i omsättningen.  
	  
Lettland	  
Under slutet av 2013 förklarades Lettels största kund, Pluspunkts, insolventa och försvann 
från marknaden. Pluspunkts har svarat för en tredjedel av Lettels omsättning. Några 
kreditförluster uppstod ej för Lettel, men händelsen har påverkat omsättning och resultat 
negativt. Detta har haft effekt på omsättning och resultat under hela 2014, som ligger mer än 
30 % lägre än för motsvarande period 2013. Arbete pågår för att återta förlorade volymer 
genom expansion i andra distributionskanaler men bedömningen är att den lägre 
omsättningsnivån för Lettel kommer att fortsätta även under resten av 2014.  
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SEQR 
 Verksamhet i: Seamless Payments, Seamless Remittance, Seamless Romania, SEQR 

Finland, SEQR BeNeLux och SEQR Nordics.  
 Startades: 2012 
 Produkter inkluderar: Mobila betalningar 
  

Bakgrund 
De senaste åren har många tjänster för mobila betalningar lanserats, i Sverige och 
utomlands. SEQR:s styrka är att de än idag är den enda tjänsten som på allvar ändrar 
förutsättningarna i alla led av betalningen. De flesta av aktörerna använder sig av betalkorten 
för att genomföra betalningarna, men SEQR tar en helt egen väg tack vare sin egen 
transaktionsväxel. Det innebär fördelar både för konsumenterna och för handeln, som bland 
annat sparar pengar genom minskade transaktionskostnader. En demokratiserad 
betalmarknad är vad SEQR vill erbjuda och tror är framgångsreceptet för mobila betalningar. 
 
SEQR lanserades i Sverige 2012 och blev inom kort tillgängligt över hela landet via en snabb 
utrullning i alla Axfoods 380 stormarknader med över 2 500 Point of Sales (POS) på mindre 
än två veckor. SEQR:s unika transaktionsplattform, ERS 360, har utvecklats av Seamless 
och ligger till grund för Seamless samtliga affärsområden, inklusive SEQR. Idag är SEQR 
Europas mest använda mobila betalningslösning, och tusentals handlare erbjuder sina 
kunder möjligheten att betala med SEQR i butiker och på nätet. Utöver detta kan 
användarna även skicka pengar, spara kvitton digitalt, koppla på kundklubbar, betala 
parkeringen samt ta del av digitala kuponger och erbjudanden.  
 
SEQRs vision är att förändra betalningsindustrin och vara den bästa och smartaste mobila 
betallösningen för handlare och användare. Genom sitt varumärkeslöfte ska SEQR göra det 
dagliga handlandet enklare, mer givande och lönsamt. Ett smartare sätt att betala helt enkelt. 
 
Marknadsutveckling under Q3 2014 
SEQR fortsätter att accelerera ifrån konkurrenterna, såväl i Sverige som i övriga Europa tack 
vare att SEQR är den enda tjänst som innebär fördelar för handlaren samt underlättar 
vardagen för konsumenterna.  
 
Sverige 
En av Sveriges största detaljhandelskedjor, Clas Ohlson, väljer att implementera SEQR. 
Avtalet gäller till att börja med de 78 butiker som finns i Sverige och SEQR rullas ut i 
butikerna under det fjärde kvartalet 2014. I nästa fas väntar fler marknader som Clas Ohlson 
är etablerade på, samt e-handeln. Clas Ohlsons strävan efter att öka digitaliseringen av 
köpupplevelsen har varit en viktig del i arbetet med samarbetsavtalet med SEQR. 
 
— Vi söker alltid efter nya möjligheter och enklare lösningar som kan förbättra servicen och 
upplevelsen för våra kunder. Vi inleder nu med att introducera SEQR i svenska butiker och 
kan därmed erbjuda en smidig och modern betaltjänst som också går att koppla vår 
kundklubb Club Clas och specifika erbjudanden till, samtidigt som det sänker kostnaderna 
för våra butiker. Att SEQR redan finns på flera marknader och på ett enkelt sätt även kan 
integreras i vår e-handel har också bidragit till vårt beslut, säger Nina Lindfors Sverigechef, 
Clas Ohlson. 
 
Lagom till skolstarten i Sverige inledde SEQR ett samarbete med Mecenat, Europas största 
leverantör av studie-id/förmånskort. En halv miljon studenter kan genom avtalet koppla 
Mecenatkortet till SEQR-appen och få tillgång till studentspecifika erbjudanden från alla 
butiker och restauranger som är anslutna till SEQR. 

- Samarbetet med SEQR är väldigt naturligt, mobilen är huvudkanalen för Sveriges studenter 
och de efterfrågar smarta digitala tjänster. Tillsammans med SEQR:s samarbetspartners kan 
vi nu erbjuda studenterna fler unika rabatter samtidigt som de kan dra nytta av de fördelar 
som kommer av att ha allt samlat i mobilen, säger Jonas Levin, vd för Mecenat. 
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Samarbetet innebär nya affärsmöjligheter för både SEQR och Mecenat. Partners som 
annonserar med SEQR får en helt ny marknadsföringskanal vars teknik kan hantera hela 
kedjan från annonsplattform, erbjudande, betalning och inlösen tack vare ett eget 
clearinghouse. 
 
Belgien 
Colruyt Group, en av Belgiens största detaljhandelskoncerner med en omsättning på cirka 
80 miljarder SEK väljer SEQR som lösning för att betala med mobilen online och i 
butik. Colruyts position och marknadsandel med fler än 500 fysiska butiker och e-handel gör 
Colruyt Group till den största handlaren som hittills lanserar SEQR. I september blev 
webbutikerna Collishop, Dreamland och Dreambaby först ut att erbjuda SEQR som 
betalningsmetod. Utrullning i samtliga fysiska butiker, med närmare 5 000 POS, är planerat 
att ske under första kvartalet 2015. 
 
Att en aktör som Colruyt väljer SEQR när de tar steget att införa mobila betalningar är ett 
bevis på det beprövade mervärdet SEQR har att erbjuda både handlare och konsument. 
 
I Belgien samarbetar Seamless redan med McDonald's och SEQR är integrerat med 
Ingenico Payment Services (tidigare Ogone) för betalningar på webben. Colruytkoncernens 
samtliga webbutiker lanseras först följt av de fysiska butikskedjorna Colruyt, Okay, Bio-
Planet, Spar Retail, Dreamland och Dreambaby. De 500 butikerna finns representerade i 
nästan samtliga större orter i Belgien.  
 
Den ledande globala leverantören av digitala tjänsteplattformar och lösningar för e-handel 
Ingenico Payment Services, tidigare Ogone kan nu erbjuda SEQR till de tusentals belgiska 
webbutiker som idag använder sig av Ogone's plattform för e-handel tack vare det avtal de 
tecknat med SEQR under kvartalet. 
 
Undersökningar visar att majoriteten av konsumenter avbryter webbutikers krångliga 
betalningsprocess som kräver inmatning av stora mängder data såsom kortnummer, namn, 
giltighetsdatum och säkerhetskoder. Med SEQR krävs ingen inmatning av data och 
betalningen godkänns enkelt genom att slå in sin personliga pin-kod via appen. 
 
Ingenico Payment Services har fler än 160 000 butiker som täcker alla större branscher och 
kundgrupper. Handlare som använder Ingenico Payment Services kan nu erbjuda SEQR som 
betalningsmetod och dra nytta av en ökad konverteringsgrad som kommer med en förenklad 
betalningsprocess.   
 
Belgien är den första marknaden där Seamless använder sig av SEPA:s (Single Euro 
Payments Area) infrastruktur för betalningar. Detta gör det möjligt för alla konsumenter att 
koppla SEQR till sitt bankkonto för debitbetalningar, oavsett vilken bank de har konto hos. 
 
Finland 
I maj lanserade den finska hamburgerkedjan Hesburger tillsammans med svenska SEQR 
mobila betalningar för sina kunder. Sedan dess har de finska handlarnas nyfikenhet 
växt. SEQR:s internationella satsning fortsätter nu genom samarbetet med en ny nyckelaktör 
på marknaden. Det är butikskedjan Top-Sport som initialt rullar ut SEQR:s mobila 
betalsystem i samtliga sina 24 fysiska butiker under hösten följt av företagets webbutik. 
 
UK 
I Storbritannien har ett viktigt samarbete med Optimal Payments inletts under kvartalet. 
Optimal Payments är en globalt ledande leverantör av betaltjänster online och mobilt.  
Avtalet innebär att Optimal Payments generella prepaid-konto integreras i SEQR-appen 
vilket innebär att konsumenterna kan betala med mobilen hos alla handlare som accepterar 
SEQR. 
 
Utöver betalningar får handlarna en förbättrad interaktion med konsumenterna genom att de 
kan digitalisera sina kundklubbs- och bonuskort genom SEQR-appen. På så sätt kan lojala 
kunder belönas på ett innovativt sätt genom att skräddarsydda erbjudanden och rabatter 
kan riktas till rätt kund, i rätt tid och på rätt plats, direkt till deras smartphone. Ytterligare en 
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nyhet för handlarna blir att man nu också kommer att kunna erbjuda sina kunder ett så kallat 
"closed loop-konto" inuti SEQR som kan laddas via appen. 
 
Storbritannien är en av Seamless huvudmarknader för SEQR och samarbetet med Optimal 
Payments är ett stort steg i den fortsatta internationella expansionen. Storbritannien blir 
också den första marknaden där Seamless lanserar ett generellt prepaid-konto i SEQR. 
 
Utöver avtalet med Optimal Payments så har även avtal tecknats med den brittiska 
kundkortsleverantören Contis vilket öppnar upp den internationella marknaden ytterligare för 
SEQR. Avtalet innebär att kunderna nu kommer att digitalisera sitt utbud av allt inom klubb-, 
lojalitets- och kontantkort med hjälp av SEQR. Korten kommer finnas tillgängliga som konton 
inuti SEQR-appen. 
 
I den konkurrensutsatta brittiska handeln har det länge funnits en efterfrågan att på ett 
innovativt sätt kunna belöna och upprätthålla relationen med sina mest lojala kunder. 
Samtidigt söker också handlarna allt mer efter lösningar där kunder kan använda sig av så 
kallade "closed loop-cards", som med sina låga transaktionsavgifter minskar kostnaderna 
för handlare att kunna ta betalt, då man genom egna kort slipper betala avgifter till de stora 
betalkortsföretagen. Samtidigt vill kunderna begränsa antalet kort i plånboken. Ett till synes 
svårlöst problem för både handlare och konsumenter som vill utnyttja rabatterbjudanden och 
bonusar. SEQR löser problemet tillsammans med Contis genom att Contis tack vare 
integrationen kommer runt behovet av fysiska kort för handlarna. 
 
En betydande andel av alla köp i Storbritannien sker idag med förbetalda 
värdekortslösningar. När dessa nu når in i mobilen och SEQR:s app kan allt samlas på 
samma ställe. 
 
Contis- och SEQR-anslutna handlare kommer alltså ha möjligheten att interagera med sina 
kunder på ett innovativt sätt. Avtalet innebär att också mindre återförsäljare och caféer som 
exempelvis vill erbjuda sina kunder bonuskort kommer att kunna göra detta genom mobilen. 
Genom att koppla på lojalitetsprogram, kundklubbar och digitala kvitton genom SEQR kan 
kunderna nås på rätt plats och i rätt tid med skräddarsydda erbjudanden. 
 
Portugal 
Portugal blev under kvartalet det nyaste tillskottet i expansionen av SEQR.  Avtal med fyra 
handlare på den nya marknaden tecknades under det tredje kvartalet och återigen visar 
restaurangbranschen att de är snabba på att införa mobila betalningar. Vidare blir  Portugal 
den fjärde marknaden där McDonald's väljer SEQR. Seamless kommer att använda SEPA 
(Single Euro Payments Area) för den portugisiska marknaden och Portugal blir därmed ännu 
en marknad där kunderna kan koppla SEQR direkt till bankkontot. 
 
De två restaurangkedjorna McDonald's och Starfoods har skrivit avtal om att lansera SEQR i 
Portugal. Dessutom kommer leksaksföretaget Science4You och modegruppen Lanidor med 
sina cirka 200 butiker vara bland de första att rulla ut tjänsten på marknaden. SEQR 
samarbetar med kassasystemsleverantören GrupoPIE på den portugisiska marknaden och 
integrationen mellan de två systemen är på väg.   
 
Precis som i Belgien kommer konsumenterna att kunna koppla SEQR till sitt bankkonto, 
oavsett vilken bank de har konto hos. Vår senaste anpassning av teknologin bakom SEQR 
genom införandet av SEPA har bidragit till att växla upp takten för vår europeiska expansion. 
 
Den portugisiska marknaden kännetecknas av höga transaktionsavgifter som kortföretagen 
och bankerna tar ut, varför SEQR tagits emot väldigt positivt bland alla de handlare som sett 
SEQR. 
 
 
 
 
 
 



§	  

	   	  12	  

Marknadsutsikter 
Ett av de stora diskussionsämnena inom mobila betalningar under det tredje kvartalet var 
Apples intåg på marknaden via sitt Apple Pay. Att stora aktörer som Apple ger sig in i 
mobilbetalningsbranschen är odelat positivt för samtliga aktörer inom detta område. Deras 
deltagande sätter fokus på hur vi kommer att betala i framtiden, och uppmärksammar 
fördelarna med mobila betaltjänster för konsumenterna.  
 
Apples nya tjänst bygger dock på traditionella kortbetalningar och kommer därför inte att 
göra några grundläggande förändringar i branschen eller underlätta för konsumenten i deras 
vardag.  
 
För att mobila betalningar ska kunna slå igenom brett tror vi det behövs mer, något som 
vänder upp och ner på hur vi ser på betalindustrin och de strukturer den bygger på. 
  
Genom SEQR har vi sett vad det är som gör att konsumenter och handlare tar steget att 
förändra sitt nuvarande beteende och vad som behövs för att mobila betalningar ska få 
fotfäste i marknaden: 

1. Det måste finnas ett tydligt incitament för handlare. Med SEQR:s öppna plattform 
hanteras betalningar på egna s.k. ”rails”, vilket innebär att vi inte är beroende av 
kortföretagens infrastruktur och därför kan kapa mellanhänder som gör att vi 
kan halvera transaktionskostnaderna för handlarna. Vårt system kräver heller 
ingen investeringskostnad, utan är fritt att koppla upp sig mot. Istället för 
att addera en kostnad till den redan dyra kortbetalningen så kapar vi den 
befintliga, något som handeln efterfrågar. 

2. Systemet måste fungera oberoende av plattform. SEQR fungerar på de tre stora 
operativsystemen för smartphone och har stöd både för NFC och QR-koder, 
vilket gör att i princip alla med en smartphone kan använda sig av vår tjänst. Vi 
kan tack vare vårt oberoende vara snabbfotade och anpassa tjänsten efter det 
som handlare och konsumenter vill ha. 

3. Användarna måste få ett mervärde genom att betala med mobilen. Möjlighet att 
koppla kundklubbar och lojalitetskort, få unika rabatter, göra köp i butik, på 
bussen, framför datorn eller betala för din parkering. 

 
Vi är stolta över att SEQR erbjuder detta redan idag och dessutom har lanserats och 
används i Sverige, Finland, Rumänien och Belgien. Genom strategiska avtal med de 
viktigaste leverantörerna av kassasystem och rabatt- och lojalitetskort har vi kommit 
långt inför lansering på ledande marknader som USA och Storbritannien. Vår långa 
erfarenhet av den mobila betalbranschen har gett oss en kunskap och trygghet att stå på 
nu när fler aktörer kliver in på marknaden. 

 
SEQR ÄR PLÅNBOKEN, INTE KORTET 

• SEQR samlar dina vardagsbetalningar, kvitton, återbäringar, rabattkuponger, 
överföringar och kundkort i en app.  

• Med SEQR sker din betalning säkert och tryggt på mindre än en sekund. 
• SEQR för kunderna och handlarna närmare varandra och möjliggör individuella 

lojalitetsprogram mellan konsument och handlare/varumärke. Vi är plånboken, inte 
bara kortet. 

 
SEQR ÄR BYGGT AV SVENSKA ENTREPRENÖRER  

• Vi har ägnat de senaste 15 åren åt lösningar för kontantkortsbetalningar som idag 
används för 3,1 miljarder transaktioner årligen över hela världen. Nu använder vi våra 
kunskaper för att skapa en mobil betaltjänst på handlarnas och konsumenternas 
villkor.  

• Med vår bakgrund inom och kunskap om bank- och finansvärlden har vi identifierat 
ett möjligt sätt att kringgå det betalningssystem som bankerna byggt upp under 
årtionden och där handlare och konsumenter är inlåsta i stora avgifter för varje 
betalning. 
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SEQR ÄR SÄKERT OCH STABILT     
• Den nedladdade appen med ett registrerat konto knyts till varje enskild mobiltelefon, 

den kan alltså inte kopieras till en annan telefon. 
• All information i SEQR är säkrad via kryptering - betalningen är säkrad via krypterad 

förbindelse med transaktionssystemet och ditt godkännande som kund via din 
personliga PIN-kod.  

• Alla transaktioner sker online i realtid – det går inte att göra en transaktion utan 
tillåtelse av användaren vilket eliminerar skimning.  

 
ALLA TJÄNAR PÅ SEQR  

• Med SEQR går mer pengar till handlare och konsumenten.  Konsumenten får varje 
vecka ferbjudanden och återbäringar att ta del av.  

• Handlaren betalar bara hälften så mycket i transaktionsavgifter som vid köp med 
kort.  

• Nya tekniken skapar en mängd möjligheter på kundens villkor. Kunderna är inte 
längre inlåsta i bankernas system av avgifter och tjänster, och kan ta större makt 
över sina egna pengar. 

• Tidigare har konsumenten fått betala för betalningen. Det slipper du med SEQR. 
• SEQR är en öppen plattform. Tekniken öppnar upp för otaliga möjligheter. Det är 

öppet för alla som vill ansluta sig, handlare, banker m.fl. 
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Väsentliga händelser under perioden 
Följande händelser av väsentlig karaktär inträffade under perioden: 
 
Väsentliga händelser under perioden 

• Ingenico Payment Services, som tidigare hette Ogone, som levererar digitala 
tjänsteplattformar och lösningar för e-handel, skriver avtal med Seamless om att 
integrera SEQR i Ogone’s plattform som tusentals belgiska webbutiker idag 
använder sig av. 

• Butikskedjan Top-Sport i Finland skriver avtal gällandes SEQR för att under hösten 
rulla betaltjänsten i sina 24 fysiska butiker följt av företagets webbutik.  

• Mobil Park har under det tredje kvartalet anslutit sig till att erbjuda sina kunder att 
betala parkeringen utan extra kostnader genom SEQR. Parkeringsbolaget med 500 
uppdragsgivare såsom fastighetsbolagen Vasakronan och JM planerar att rulla ut 
SEQR under det fjärde kvartalet 2014. 

• Seamless inleder samarbete med Optimal Payments, globalt ledande leverantör av 
betaltjänster online och mobilt, för att lansera SEQR på den brittiska marknaden. 
Med Optimal Payments som partner kan SEQR bredda sin internationella marknad 
genom att deras generella prepaid-konto integreras i appen vilket innebär att 
konsumenterna kan betala med mobilen hos alla handlare som accepterar SEQR. 

• Ett avtal med den brittiska kundkortsleverantören Contis sluts. Avtalet innebär att 
kunderna till Contis nu kommer att kunna digitalisera sitt utbud av allt inom klubb-, 
lojalitets- och kontantkort tack vare SEQR. Korten kommer att finnas tillgängliga som 
konton inuti SEQR.  

• SEQR inleder ett samarbete med Mecenat, Europas största leverantör av studie-
id/förmånskort. En halv miljon studenter kan nu koppla Mecenatkortet till SEQR-
appen och få tillgång till studentspecifika erbjudanden från alla butiker och 
restauranger som är anslutna till SEQR. Samarbetet innebär nya affärsmöjligheter för 
både SEQR och Mecenat. Partners som annonserar med SEQR får en helt ny 
marknadsföringskanal vars teknik kan hantera hela kedjan från annonsplattform, 
erbjudande, betalning och inlösen tack vare ett eget clearinghouse. 

• Colruyt Group, en av Belgiens största detaljhandelskoncern med en omsättning på 
cirka 80 miljarder SEK avser att införa SEQR. Företagets position och 
marknadsandel med fler än 500 fysiska butiker och e-handel gör Colruyt Group till 
den största handlaren som hittills lanserar SEQR. Under september 2014 blev 
webbutikerna Collishop, Dreamland och Dreambaby först ut att erbjuda SEQR som 
betalningsmetod. Utrullning i samtliga fysiska butiker är planerade för fas två. 

• En av Sveriges största detaljhandelskedjor, Clas Ohlson, har skrivit avtal gällandes 
SEQR. Avtalet gäller till att börja med de 78 butiker som finns i Sverige och SEQR 
rullas ut i butikerna inom kort. I nästa fas väntar fler marknader som Clas Ohlson är 
etablerade på, samt e-handeln. 

• SEQR Nordics AB ("Seamless") (OMX: SEAM), leverantör av den mobila 
betalningslösningen SEQR, har skrivit avtal med Ingram Micro Mobility Sweden AB 
och Ingram Micro Mobility Denmark A/S ("Ingram Micro Mobility") om förvärv av 
företagets distribution av förbetalda mobiltjänster i Sverige och Danmark. Förvärvet är 
beroende av att båda parter uppfyller specifika villkor och är planerat att träda i kraft i 
början av 2015. Förvärvet innebär en strategisk utvidgning av Seamless befintliga 
distribution av e-produkter. Genom förvärvet lägger Seamless Danmark till sina 
marknader. Mobilbetalningslösningen SEQR skapar i kombination med förbetalda 
mobiltjänster och andra e-produkter ett starkt och lönsamt erbjudande till de mer än 2 
000 detaljhandelsföretagen i de två länderna. Affären innebär att Seamless mer än 
fördubblar sin omsättning. Omsättningen av Ingram Micro's distribution av förbetalda 
mobiltjänster i Sverige och Danmark, som förvärvas av Seamless, förväntas uppgå till 
strax under en halv miljard SEK för 2014. Förvärvet är baserat på ett P/E tal om 6. En 
första installation om 4 miljoner SEK har betalats ut kontant. Förvärvet sker med 
utfallsförbehåll som innebär att Seamless inte kommer betala för kunder som 
eventuellt faller bort före 30 juni, 2015. 
Då det idag inte är känt vad den slutliga omsättningsbasen kommer vara på 
avräkningsdagen, är det inte möjligt i dagsläget ange det slutgiltiga förvärvspriset. 
Förvärvet beräknas bidra positivt till Seamless vinst per aktie under 2015. 
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• Seamless lägger till Portugal på SEQR-kartan och har redan tecknat avtal med fyra 
handlare på den nya marknaden. Återigen visar restaurangbranschen att de är 
snabba på att införa mobila betalningar, och Portugal är den fjärde marknaden där 
McDonald's väljer SEQR. Seamless kommer att använda SEPA (Single Euro 
Payments Area) för den portugisiska marknaden och Portugal blir därmed ännu en 
marknad där kunderna kan koppla SEQR direkt till bankkontot. 
De två restaurangkedjorna McDonald's och Starfoods har skrivit avtal om att lansera 
SEQR i Portugal. Dessutom kommer leksaksföretaget Science4You och 
modegruppen Lanidor med sina cirka 200 butiker vara bland de första att rulla ut 
tjänsten på marknaden. SEQR samarbetar med kassasystemsleverantören GrupoPIE 
på den portugisiska marknaden och integrationen mellan de två systemen är på väg. 

• James Connelly rekryteras som global försäljningsdirektör och ny medlem av 
ledningsgruppen för koncernen. James kommer närmast från en tjänst som VP, UK 
General manager på Affinion International, ledande befattningar på General Electric 
(GE) och har en lång erfarenhet av att arbeta med finansiella tjänster samt driva och 
utveckla försäljning. I samband med James tillträde, utträder Bogdan Sacuiu ur 
koncernledningen. 
 

 
Transaktioner med närstående 
Seamless har inte haft några transaktioner med närstående. 
 
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. 
 
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. Då inga betydande förändringar har skett under kvartalet avseende väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till redogörelsen i senaste årsredovisningen på 
sidorna 23-24. 

 
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.  
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Finansiell information - Koncernen 
 
Koncernens	  rapport	  over	  totalresultat	  
tkr	  

jul-‐sep	  
2014	  

jul-‐sep	  
2013	  

jan-‐sep	  
2014	  

jan-‐sep	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   42	  662	   56	  095	   127	  540	   108	  904	   161	  273	  

Övriga	  rörelseintäkter	   597	   69	   1	  662	   996	   1	  356	  

Materialkostnader	   -‐35	  837	   -‐46	  392	   -‐105	  313	   -‐76	  350	   -‐122	  844	  

Övriga	  externa	  kostnader	   -‐21	  614	   -‐12	  940	   -‐59	  153	   -‐43	  292	   -‐51	  870	  

Personalkostnader	   -‐21	  175	   -‐15	  909	   -‐64	  911	   -‐49	  502	   -‐71	  320	  

Avskrivningar	   -‐5	  014	   -‐2	  572	   -‐12	  610	   -‐6	  460	   -‐12	  136	  

Övriga	  rörelsekostnader	   -‐357	   -‐1367	   -‐900	   -‐488	   -‐257	  

Rörelseresultat	   -‐40	  738	   -‐23	  016	   -‐113	  685	   -‐66	  192	   -‐95	  798	  

Finansnetto	   -‐27	   -‐210	   -‐212	   -‐277	   295	  

Resultat	  före	  skatt	   -‐40	  765	   -‐23	  226	   -‐113	  897	   -‐66	  469	   -‐95	  503	  

Inkomstskatt	   -‐29	   3	  687	   -‐81	   10	  636	   15	  556	  

Periodens	  resultat	   -‐40	  794	   -‐19	  539	   -‐113	  978	   -‐55	  833	   -‐79	  946	  

	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVRIGT	  TOTAL	  RESULTAT	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Valutakursdifferenser	   101	   -‐121	   419	   -‐286	   37	  

Summa	  totalresultat	  hänförligt	  till	  moderbolagets	  aktieägare	   -‐40	  693	   -‐19	  660	   -‐113	  559	   -‐56	  119	   -‐79	  909	  

 
 
Koncernens	  balansräkning	  
tkr	  

30	  sep	  
2014	  

30	  sep	  
2013	  

31	  dec	  
2013	  

TILLGÅNGAR	   	   	   	  

Immateriella	  anläggningstillgångar	   39	  842	   30	  453	   31	  378	  

-‐	  varav	  goodwill	   5	  820	   7	  649	   5	  671	  

-‐	  varav	  balanserade	  utvecklingskostnader	   32	  779	   20	  863	   24	  291	  

-‐	  varav	  kundavtal	   1	  198	   1	  932	   1	  350	  

-‐	  varav	  övriga	  immateriella	  tillgångar	   45	   9	   66	  

Materiella	  anläggningstillgångar	   15	  007	   13	  267	   13	  452	  

Uppskjuten	  skattefordran	   27	  768	   22	  956	   27	  773	  

Andra	  långfristiga	  fordringar	   470	   11	   428	  

Lager	  av	  färdiga	  varor	   1	  704	   2	  105	   3	  402	  

Kundfordringar	   21	  262	   32	  937	   22	  335	  

Övriga	  fordringar	   13	  472	   7	  149	   5	  034	  

Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   3	  938	   6	  903	   10	  181	  

Likvida	  medel	   175	  050	   14	  213	   302	  765	  

Summa	  tillgångar	   298	  513	   129	  994	   416	  748	  

	   	   	   	  	  

EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   	  	  

Eget	  kapital	   253	  998	   82	  381	   367	  458	  

Avsättningar	   404	   	  	   76	  

Övriga	  långfristiga	  skulder	   979	   2	  014	   912	  

Uppskjuten	  skatteskuld	   317	   328	   285	  

Leverantörsskulder	   14	  930	   18	  150	   24	  909	  

Aktuella	  skatteskulder	   519	   351	   352	  

Övriga	  kortfristiga	  skulder	   11	  832	   10	  267	   11	  484	  

Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   4	  15	  535	   16	  503	   11	  272	  

Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   298	  513	   129	  994	   416	  748	  
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Finansiell information - Koncernen forts. 
 
 
Koncenens	  förändring	  av	  eget	  kapital	  
tkr	  

jul-‐sep	  
2014	  

jul-‐sep	  
2013	  

jan-‐sep	  
2014	  

jan-‐sep	  
2013	  

helår	  
2013	  

Vid	  periodens	  början	   294	  691	   100	  652	   367	  457	   137	  110	   137	  110	  

Periodens	  totalresultat	   -‐40	  693	   -‐19	  660	   -‐113	  559	   -‐56	  119	   -‐79	  909	  

Nyemission	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   320	  000	  

Emissionskostnader	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐14	  882	  

Pågående	  nyemission	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   714	  

Optionsprogram	   -‐	   1	  389	   100	   1	  389	   4	  424	  

Vid	  periodens	  slut	   253	  998	   82	  381	   253	  998	   82	  381	   367	  457	  

 
 
 
Koncernens	  rapport	  över	  kassaflöden	  
tkr	  

jul-‐sep	  
2014	  

jul-‐sep	  
2013	  

jan-‐sep	  
2014	  

jan-‐sep	  
2013	  

helår	  
2013	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  
rörelsekapital	   -‐35	  627	   -‐22	  022	   -‐100	  649	   -‐59	  521	   -‐83	  746	  

Förändring	  av	  rörelsekapital	   -‐2	  750	   -‐5	  788	   -‐1	  063	   -‐14	  093	   -‐1	  219	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐38	  377	   -‐27	  810	   -‐101	  712	   -‐73	  614	   -‐84	  965	  

Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐10	  998	   -‐3	  754	   -‐26	  232	   -‐25	  282	   -‐37	  191	  

Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   -‐754	   1	  685	   -‐213	   99	  105	   411	  004	  

Periodens	  kassaflöde	   -‐50	  129	   -‐29	  879	   -‐128	  157	   209	   288	  847	  

Likvida	  medel	  vid	  periodens	  början	   224	  807	   44	  092	   302	  766	   14	  004	   14	  004	  

Kursdifferens	  likvida	  medel	   372	   -‐	   440	   -‐	   -‐85	  

Likvida	  medel	  vid	  periodens	  slut	   175	  050	   14	  213	   175	  050	   14	  213	   302	  765	  

 
 
 
Nyckeltal	   jul-‐sep	  

2014	  
jul-‐sep	  
2013	  

jan-‐sep	  
2014	  

jan-‐sep	  
2013	  

helår	  
2013	  

Avkastning	  på	  eget	  kapital	  	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning	  	   -‐0,97	   0,59	   -‐2,72	   -‐1,7	   -‐2,35	  
Rörelseresultat,	  tkr	   -‐40	  738	   -‐23	  016	   -‐113	  685	   -‐66	  192	   -‐95	  798	  

Nettoomsättningstillväxt	  (jämfört	  med	  samma	  
period	  föregående	  år)	   -‐24%	   64%	   17%	   9%	   20%	  

Rörelsemarginal	  	   -‐95%	   neg	   -‐89%	   neg	   neg	  
Genomsnittligt	  antal	  aktier	  före	  och	  efter	  
utspädning	   41	  910	  274	   33	  048	  374	   41	  859	  198	   32	  773	  429	   34	  064	  253	  

Kassalikviditet	   499%	   135%	   499%	   135%	   709%	  
Soliditet	   85%	   63%	   85%	   63%	   88%	  
Eget	  kapital,	  tkr	   253	  998	   82	  381	   253	  998	   82	  381	   367	  457	  
Eget	  kapital	  per	  aktie	   6,06	   2,49	   6,06	   2,49	   8,95	  
Antal	  anställda	  vid	  periodens	  slut	   160	   137	   160	   137	   143	  
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Finansiell information - Moderbolaget 
 
 
Moderbolagets	  resultaträkning	  
tkr	  

jul-‐sep	  
2014	  

jul-‐sep	  
2013	  

jan-‐sep	  
2014	  

jan-‐sep	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   5	  393	   -‐15	   5	  397	   -‐17	   42	  
Övriga	  rörelseintäkter	   1	  066	   7	   1	  066	   7	   7	  
Rörelsens	  kostnader	   -‐6	  287	   -‐5	  489	   -‐18	  801	   -‐16	  365	   -‐21	  101	  
Rörelseresultat	   172	   -‐5	  497	   -‐12	  338	   -‐16	  375	   -‐21	  051	  
Finansnetto	   103	   0	   51	   -‐17	   -‐2	  076	  
Resultat	  före	  skatt	   275	   -‐5	  497	   -‐12	  287	   -‐16	  392	   -‐23	  127	  
Inkomstskatt	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Periodens	  resultat	   275	   -‐5	  497	   -‐12	  287	   -‐16	  392	   -‐23	  127	  
 
 
Moderbolagets	  balansräkning	  
tkr	  

30	  sep	  
2014	  

30	  sep	  
2013	  

31	  dec	  
2013	  

TILLGÅNGAR	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   227	  193	   68	  341	   81	  857	  
Summa	  omsättningstillgångar	   205	  264	   65	  683	   350	  156	  
Summa	  tillgångar	   432	  457	   134	  024	   432	  012	  

	   	  	   	  	   	  	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	  	   	  	   	  	  
Eget	  kapital	   413	  590	   123	  645	   425	  777	  
Långfristiga	  skulder	   -‐	   -‐	   -‐	  
Kortfristiga	  skulder	   18	  867	   10	  379	   6	  235	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   432	  457	   134	  024	   432	  012	  

	   	  	   	  	   	  	  
Ställda	  säkerheter	   -‐	   -‐	   -‐	  
Ansvarsförbindelser	   Inga	   Inga	   Inga	  
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i 
enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Seamless Distribution AB (publ) 
för perioden 1 januari till 30 september 2014. 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 medvetna 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. 
Stockholm den 11 November 2014 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Niklas Renström 
Auktoriserad revisor 
  



§	  

	   	  20	  

	  
Kontakt 
För mer information, vänligen kontakta: 

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

Daniel Hilmgård, CFO 
daniel.hilmgard@seamless.se 
+46 8 564 878 00 

Seamless Distribution AB (publ) 
Box 6234, 102 34 Stockholm 
Organisationsnummer 556610-2660 
info@seamless.se www.seamless.se 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Om Seamless 
Grundat 2001 och verksamt i 26 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 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.seamless.se 
Seamless har kontor i: Accra, Bukarest, Calcutta, Lahore, Mumbai, Riga, Lodz, London och 
Stockholm. 

 
Seamless delårsrapport för perioden juli – september 2014 har godkänts för publicering 
enligt styrelsebeslut den 10 november 2014. Denna rapport har varit föremål för granskning 
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 10 november 2014 
 
 
 
Michael Sundin   Martin Börresen  Omar Cordes 
Styrelsens Ordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 
Peter Fredell   Robin Saunders 
Styrelseledamot/  Styrelseledamot 
Verkställande Direktör 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 – 2660 
 
All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet. 
 
 
 

 
Seamless aktie jan-sep 2014 

	  Kursutveckling                         -48.1% 
Kortnamn                SEAM 
Börsvärde (30 sep)     1 073 MSEK 
Högsta kurs                 49.50 
Lägsta kurs                 22.50 
Totalt antal aktier (30 sep)   41,910,274 

16 feb  2015 Delårsrapport kvartal 4, 2014 
17 mar 2015 Årsredovisning 2014 
  6 maj 2015 Delårsrapport kvartal 1, 2015  

Kommande rapporttillfällen 


