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Sammanfattning,	  	  
tkr	  

apr-‐jun	  
2014	  

apr-‐jun	  
2013	  

jan-‐jun	  
2014	  

jan-‐jun	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   44	  104	   26	  424	   84	  878	   52	  809	   161	  273	  
Rörelseresultat	   -‐39	  502	   -‐20	  906	   -‐72	  946	   -‐43	  176	   -‐95	  798	  
Finansiella	  poster,	  skatt	   -‐129	   3	  426	   -‐238	   6	  882	   15	  852	  
Periodens	  resultat	   	   -‐39	  631	   -‐17	  480	   -‐73	  184	   -‐36	  293	   -‐79	  946	  
Balansomslutning	   349	  498	   152	  473	   349	  498	   152	  473	   416	  748	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning*	   -‐0,95	   -‐0,53	   -‐1,75	   -‐1,11	   -‐2,35	  
Rörelsemarginal	  
l	  

neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Soliditet	   84%	   66%	   84%	   66%	   88%	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Balanserade	  utvecklingskostnader	   5	  514	   6	  530	   11	  033	   10	  752	   19	  192	  
Avskrivningar	   -‐4	  138	   -‐2	  135	   -‐7	  596	   -‐3	  888	   -‐12	  136	  

Andra kvartalet 2014 – Sammanfattning 
Som första aktör i världen har SEQR i Belgien under det andra kvartalet möjliggjort mobila betalningar 
genom SEPA (Single Euro Payment Area), vilket ger kunder i hela Eurozonen möjlighet att koppla SEQR 
direkt till sitt bankkonto för betalning. En rad viktiga avtal på två av Seamless nyckelmarknader för SEQR, 
USA och UK, har tecknats under kvartalet med bland annat InComm, PCMS, Optimal Payments och 
Contis, alla ledande aktörer inom olika delar kopplade till betalningar, lojalitets-, present- och värdekort. 
 
Utrullning och etablering på nya marknader fortsätter att ske i en snabb takt varför koncernen fortsätter 
uppvisa ett negativt resultat då etableringskostnaderna måste tas innan intäkter kan börja genereras. 
Samtidigt ökar transaktionsintäkterna samt transaktionsvolymerna för SEQR markant medan intäkter av 
engångskaraktär minskar. Detta är positivt och lägger grunden för en stabil återkommande intäktsbas för 
SEQR. 
 
 

Andra	  kvartalet	  	  1	  april	  –	  30	  juni	  2014	  
 

Nettoomsättningen ökade med 67% till 44 104 tkr (26 424) 

Rörelseresultatet uppgick till -39 502 tkr (-20 906) 

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) 

Resultat efter skatt uppgick till -39 631 tkr (-17 480) 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,95 SEK (-0,53) 
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VD:s kommentar 
Seamless fortsätter att bryta ny mark inom mobila betalningar. Andra 
kvartalet innebar att vi framgångsrikt rullade ut mattan för expansion av 
SEQR på ett antal nyckelmarknader, tecknade flera strategiska avtal med 
handeln i Sverige och såg en rejäl ökning av SEQR-betalningar. 
 
Under Q2 har Seamless passerat flera viktiga internationella milstolpar. 
Som första aktör i världen har SEQR i Belgien möjliggjort mobila 
betalningar genom SEPA (Single Euro Payment Area), vilket ger kunder i 
hela Eurozonen möjlighet att koppla SEQR direkt till sitt bankkonto för 
betalning. Porten till den nordamerikanska marknaden har öppnats på 
allvar genom tecknandet av ett globalt avtal med InComm, som 

distribuerar present- och lojalitetskort till fler än 500 partners. Seamless ger nu InComms 
kunder en möjlighet att genom SEQR flytta sina existerande kundkort till mobilen, på en 
marknad som omsätter flera miljarder dollar. 
 
Utrullningen på nya marknader sker som planerat i fortsatt snabb takt. Under Q2 har vi 
lanserat SEQR i Finland genom ett samarbete med landets största hamburgerkedja 
Hesburger och förstärkt närvaron i Rumänien genom ett strategiskt samarbete med 
EuroGSM. Ett nytt globalt avtal med den världsledande kassaleverantören PCMS, med 
kunder såsom Marks & Spencer och Walgreens, ger oss ytterligare ingångar till den brittiska 
och nordamerikanska marknaden. Samtidigt har nya möjligheter inom e-handel tillkommit 
genom samarbetet med Ingenico Payment Services, världsledande global leverantör av 
digitala tjänsteplattformar. I juni lanserades SEQR också för Windows Phone, vilket är en 
förutsättning för global etablering. 
 
På den svenska marknaden befäster vi vår roll som marknadsledare genom två tunga 
ramavtal. Det är handelsorganisationen Svensk Handel med 12 000 medlemsföretag och 
samarbetsorganisationen Butikerna som med nytecknade ramavtal sällar sig till raden av 
nationella aktörer som nu tar en aktiv ställning för en förändring av betalningsmarknaden.  
Ett viktigt avtal slöts också med restaurangaktören Sodexo, som flyttar in i SEQR med sina 
80 000 användare av Rikslunchen Pass. I kombination med ökade reklaminvesteringar och 
ett allt större intresse för ”Ads & Offers” har detta lett till en kraftig ökning av SEQR-
transaktioner i Q2. 
 
Vi befinner oss fortfarande i uppbyggnadsfasen av SEQR, ett arbete som innebär att lära 
konsumenter ett nytt beteende och förändra en hel bransch från grunden. Men redan nu 
närmar vi oss den kundbas som krävs för att göra det möjligt. Av de fem intäktsströmmar 
som vi ser för SEQR har vi idag endast aktiverat två – transaktionsavgifter och 
annonsintäkter från handlare och producenter. I startgroparna står fortfarande en aktivering 
av anvisningsavgifter vid förmedling av fakturakunder, avgifter för erbjudanden från handlare 
och producenter, dvs. digitala kuponger och big data. Således finns utrymme för nya intäkter 
allteftersom produkten etablerats brett och erbjudanden tillkommer. 
 
Slutligen blev resultatet av Datainspektionens säkerhetsgranskning av de största svenska 
betaltjänstföretagen en fjäder i hatten för oss. Det känns extra glädjande då säkerhet och 
användarintegritet varit a och o under utvecklingen av SEQR. Vår betal-app rankas bäst i 
säkerhet och var den enda tjänst som blev godkänd utan anmärkning! 
 
Vi summerar alltså ett mycket framgångsrikt Q2. Vår expansion och satsningar på 
nordamerikanska och europeiska marknaden är resurskrävande men vi ligger enligt vår 
finansiella plan för Q2 och är ett stort steg närmare bred implementering på 
nyckelmarknader. Jag ser med tillit fram emot en intressant fortsättning på året. 
 
Peter Fredell 
VD 
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Koncernen 
Omsättning 
Seamless omsättning ökade under det andra kvartalet med 67 procent till 44 104 (26 424) 
tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 25 (34) procent, på 
affärsområdet Distribution med 71 (58) procent och på affärsområdet SEQR med 4 (8) 
procent.  
 
Resultat 

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -39 502 (-20 906) tkr under andra kvartalet.  
• Finansnettot för andra kvartalet uppgick till -129 (16) tkr.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,95 (-0,53) SEK för kvartalet.  

 
Anställda  
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 160 (120). Utöver detta har Seamless 
cirka 35 konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan.  

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 1 107 (11 245) tkr. 
Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 5 514 (6 530) tkr medan 
avskrivningar uppgick till -4 138 (-2 135) tkr. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 822 (-26 633) tkr för andra 
kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 224 807 (44 092) tkr.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -3 152       
(-2 868) tkr fördelat på långfristig skuld om -1 231 (-1 582) tkr samt kortfristig skuld om          
-1 921 (-1 286) 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 84 (66) procent. 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0 (-2) tkr och periodens resultat 
uppgick till -6 270 (-5 399) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev -52 (1) tkr och likvida medel 
uppgick vid kvartalets slut till 198 758 (19 417) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 
5 (9) personer vid kvartalets slut.  
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Affärsområden 

	   Nettoomsättning,	  tkr	   Nettoomsättningstillväxt	  jämfört	  med	  	  samma	  
period	  fg	  år	  
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Transaktionsväxel	   10	  936	   9	  044	   20	  080	   20	  107	   41	  115	   21%	   neg	   neg	   neg	   neg	  

Distribution	   31	  396	   15	  243	   61	  098	   29	  220	   111	  761	   106%	   neg	   109%	   neg	   35%	  

SEQR	   1	  772	   2	  137	   3	  700	   3	  482	   8	  398	   neg	   -‐	   6%	   -‐	   100%	  

Ej	  fördelningsbart	  
	  

-‐	  

	  

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

Seamless	  koncern	   44	  104	   26	  424	   84	  878	   52	  809	   161	  273	   67%	   neg	   61%	   45%	   20%	  

 
	   Rörelseresultat,	  tkr	   Rörelsemarginal	  
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Transaktionsväxel	   2	  411	   3	  198	   3	  657	   4	  631	   5	  506	   22%	   35%	   18%	   23%	   13%	  

Distribution	   -‐1	  885	   -‐1	  899	   -‐4	  095	   -‐3	  098	   -‐10	  622	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

SEQR	   -‐32	  325	   -‐16	  585	   -‐58	  675	   -‐33	  556	   -‐70	  178	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

Ej	  fördelningsbart	  
	  
	  

-‐7	  702	   -‐5	  620	   -‐13	  833	   -‐11	  153	   -‐20	  504	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  

Seamless	  koncern	   -‐39	  502	   -‐20	  906	   -‐72	  946	   -‐43	  176	   -‐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) 
  

Seamless levererar system för elektronisk påfyllning av kontantkort, vilket är ett mer effektivt 
och säkert alternativ till det traditionella fysiska värdebeviset (scratch card) som innehåller en 
påfyllningskod. Sedan första installationen, för över 10 år sedan, har utveckling av Seamless 
ERS 360 plattform 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. 
 
Marknadsutveckling under första halvåret 2014 
Under första halvåret 2014 har Seamless slutfört leverans till en ny kund i Afrika (Glo Mobile 
Benin, en del av mobiloperatörsgruppen Glo) och tjänsten har med framgång lanserats på 
marknaden.  
 
Seamless samtliga plattformar, som betjänar mobiloperatörer runtom i världen för elektronisk 
distribution av kontantkort har uppgraderats under det första halvåret till den senaste 
versionen av Seamless plattform, ERS programversion 4. Detta ger nu en konsekvent och 
unisont installerad bas för alla Seamless operatörskunder, vilket möjliggör för en snabbare 
time-to-market. Det underlättar också för utvecklingen av nya funktioner samt ger en mer 
kostnadseffektiv hantering av drift-och underhållstjänster.  
 
Under det första halvåret 2014 har de återkommande intäkterna från supportavtal och 
transaktionsintäkter bidragit till att de totala intäkterna från transaktionsväxelförsäljningen till 
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mobiloperatörer och distributörer ökat, främst på grund av två anledningar: omförhandlade 
och utökade avtal med befintliga kunder och ökade volymer av transaktioner.  
 
Under det första halvåret av 2014 så har det skett en marknadsutveckling för elektronisk 
distribution av kontantkortspåfyllning, där de totala transaktionsvolymerna växer och behov 
av högre kapacitet ökat.  
 
Som en konsekvens av detta har Seamless under första halvåret, och mer intensivt under Q2 
2014, inbjudits och deltagit i flera anbud och formella begäran om offerter från stora 
operatörer i Latinamerika, Afrika och Central-och Östeuropa. Utkomsten av dessa anbud 
och pågående förhandlingar är svåra att förutsäga då ledtiderna för beslut hos operatörerna 
ofta är långa, men tendensen på marknaden med ökad aktivitet på transaktionsväxelsidan är 
positiv för Seamless. 
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Distribution 
Verksamhet i: Sia Lettel, Seamless Payments  
Startades: 2011 

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

 
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 används vanligtvis båda teknologierna parallellt och 
uppfyller olika behov och adresserar olika konsumentbeteenden. Seamless erbjuder båda 
dessa lösningar i en och samma tekniska plattform. 
  
Utveckling under Q2 
 
Sverige 
Det är en generell trend att försäljning av TopUp i butiksledet sjunker. Operatörerna jobbar 
hårt på att kunderna ska gå över till fast pris och ha månadsabonnemang istället för 
kontantkort. En strategi som de är framgångsrika med. 
  
Butikerna ser att omsättningen sjunker och försöker hitta andra tjänster som de kan sälja. 
För att motverka tappet arbetar Seamless med att integrera även andra elektroniska 
produkter i sitt utbud som exempelvis presentkort och upplevelser som butikerna kan sälja 
på likvärdigt sätt som TopUp.  
 
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 det första halvåret, 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 andra halvåret 2014. 
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SEQR 
 Verksamhet i: Seamless Payments, Seamless Romania 
 Startades: 2012 
 Produkter inkluderar: Mobila betalningar 
  

Marknadsläget SEQR 
Seamless har i SEQR den enda kommersiellt gångbara helhetslösningen för mobila 
betalningar som finns tillgänglig hos tusentals handlare runt om i Europa. Lösningen är den 
enda som konsumenten kan betala med både i butik och online. Utöver detta kan 
användarna även skicka pengar, spara kvitton digitalt, koppla på kundklubbar, betala 
parkeringen samt ta del av digitala kuponger och erbjudanden.  
 
Det andra kvartalet har varit ett händelserikt sådant. Butiker och butikskedjor fortsätter att 
teckna avtal på löpande band för implementering av SEQR för deras kunder. En rad avtal 
med andra strategiska partners har också tecknats under perioden. 
 
Viktiga genombrott har inträffat på två av nyckelmarknaderna för SEQR, USA och UK. Avtal 
har under kvartalet tecknats med PCMS, en världsledande leverantör av mjukvara och 
tjänster för handel, med stark position på två för SEQR strategiska marknader: 
Storbritannien och USA. PCMS är en viktig kassaleverantör för dom största butikskedjorna i 
USA och Storbritannien inklusive, men inte begränsat till, Marks & Spencer, John Lewis, 
Waitrose, Walgreens, Arcadia and Waterstones. Avtalet öppnar upp PCMS:s stora 
kunddatabas på båda marknaderna. 

 
Ett samarbetsavtal har även tecknats med InComm, en ledande distributör av lojalitets-, 
present- och värdekort, gällandes SEQR. Avtalet innebär att InComms omfattande 
produktportfölj med presentkort, värdekort och lojalitetskort kan flytta in i SEQR-appen. Det 
laddningsbara kortet fungerar som ett betalkonto i SEQR-appen och USA blir den första 
marknaden där lösningen lanseras. InComm distribuerar presentkort och lojalitetskort till mer 
än 500 så kallade brand partners. Samarbetet öppnar upp InComm's stora kunddatabas och 
gör det möjligt för butiker att genom SEQR flytta korten till mobilen. 
 
En konsumentundersökning gjord av InComm i november 2013 visar att 46 % av 
amerikanarna är intresserade av att samla digitala presentkort i sin telefon och 40 % föredrar 
att få sitt digitala presentkort skannat från sin telefon istället för att bära med sig en utskriven 
kopia från sin e-post. Genom samarbetet kommer konsumenter kunna köpa presentkort, 
musik, filmer och böcker direkt via betalkontot i SEQR. 
 
Utöver detta har Seamless inlett ett samarbete med Optimal Payments som är en 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 SEQR vilket innebär att 
konsumenterna kan betala med mobilen hos alla handlare som accepterar SEQR som 
betalningsmedel. 
 
Förutom betalningar får handlarna en förbättrad interaktion med konsumenterna genom att 
de kan digitalisera sina kund- och bonuskort genom SEQR-appen. På så sätt kan lojala 
kunder belönas på ett innovativare 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 
nyhet för handlarna blir att man nu också kommer kunna erbjuda sina kunder ett så kallat 
"closed loop-konto" inuti SEQR som kan laddas via appen. 
 
De avgifter som tas ut som är direkt relaterade till SEQR-transaktioner ökar stadigt, men på 
grund av att vi tidigare, framförallt under 2013, har haft avgifter mer av engångskaraktär så är 
kvartalets omsättningssiffror för SEQR mer stabila, i högre grad relaterade till 
transaktionsintäkter, och framförallt så är trenden för dessa intäkter stadigt ökande. Med 
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detta sammantaget så ser Q3 ut att generera en väsentlig ökning av intäkterna för SEQR 
jämfört med Q2. 
 
SEQR – Säkert 
Datainspektionen har genomfört en granskning av hur de fyra betaltjänstföretagen SEQR, 
Trustly, WyWallet och Klarna hanterar användarnas personuppgifter. Resultatet av denna 
granskning presenterades i juni och SEQR var där den enda tjänst som blir godkänd utan 
anmärkningar. Datainspektionen har undersökt vilka uppgifter som samlas in om de som 
använder tjänsterna och hur dessa uppgifter används. Den teknologi som SEQR använder 
säkerställer att ingen information om användarna kommer i orätta händer. Av Datainspek-
tionens rapport framgår också att inspektionen gör bedömningen att säkerheten hos SEQR 
uppfyller kraven i personuppgiftslagen. 
 
Sverige, Finland, Belgien och Rumänien 
I Sverige fortsätter framgången för SEQR, vilket är en utveckling som borde hålla i sig med 
tanke på att det varje år kostar svenska handlare 10 miljarder att ta emot kortbetalningar, 
varav 7 miljarder är rena transaktionskostnader till bankerna. En onödigt hög kostnad som 
drabbar både företag och konsumenter. Som ett led i att utmana bankerna och erbjuda 
alternativa betallösningar för att sänka kostnaderna har Svensk Handel tecknat ramavtal 
med SEQR. I en undersökning från HUI Research angav 90 % av de tillfrågade handlarna att 
kortavgifter är en av deras största utgifter. Avtalet med SEQR innebär en möjlighet till 
halverade transaktionsavgifter för de 12 000 företag runt om i Sverige som är medlemmar i 
Svensk Handel. Ytterligare åtta branschorganisationer satsar på mobila betalningar med 
SEQR när ramavtal tecknas med Butikerna – samarbetsorganisationen för små och 
medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Butikerna har 4 500 medlemmar 
fördelade på åtta branschorganisationer – Cykel Motor och Sporthandlarnas riksförbund, 
Leksaksbranschen, Sveriges Bagare och konditorer, Svensk Servicehandel & Fast Food, 
Zoobranschens Riksförbund, Stockholms Köpmannaförbund, Sveriges bowlinghallars 
förbund, Svenska Antikvariatföreningen. 
 
I november 2013 skrevs avtalet mellan Hesburger, Finlands största hamburgerkedja, och 
Seamless, gällandes introduktionen av SEQR på Hesburgers restauranger. Den 27 maj 2014 
togs systemet i drift och besökarna på Hesburger kan betala hamburgaren med mobilen, 
koppla sitt bonuskort och ta del av erbjudanden i SEQR-appen. Hesburger har totalt 280 
restauranger i Finland och idag lanseras SEQR på de 120 egna restaurangerna. Innan årets 
slut ska även snabbmatskedjans franchiserestauranger vara utrullade. Finland blev 
dessutom SEQR:s första marknad för Windows Phone användare. SEQR för Windows har 
utvecklats parallellt för tre marknader och lanserades i Finland den 27 maj. Den första 
versionen för Windows Phone finns nu tillgänglig för nedladdning och innehåller alla 
funktionaliteter som för iPhone och Android, och som med de övriga apparna så är de under 
ständig utveckling. Allt för att erbjuda bästa funktionalitet och användarvänlighet. 
 
Belgien blir första marknad för Seamless att använda SEPA. McDonald’s i Belgien påbörjade 
under juni utrullningen av SEQR i landet och Belgien blir därmed den första marknaden där 
Seamless använder sig av SEPA (Single Euro Payments Area). Konsumenter i hela 
Eurozonen kan själva välja om pengar ska dras från deras bankkonto när de betalar med 
SEQR, oavsett bank.  
 
SEPA Direct Debit är ett pan-europeiskt Direct Debit system som tillåter handlare att ta emot 
betalningar i Euro från konton i 34 SEPA-länder. Seamless har anpassat sin egenutvecklade 
teknik speciellt för att kunna använda SEPA. Detta möjliggör en snabbare internationell 
expansion av SEQR i Eurozonen. 

 
I Rumänien har telekomjätten Oranges största partner i landet – telekomåterförsäljaren 
EuroGsm – tecknat ett avtal med Seamless. Avtalet gäller införande av SEQR där kunderna 
kommer att kunna betala i EuroGsm:s 90 butiker och även på www.eurogsm.ro.  
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Så fungerar SEQR 
Användare av SEQR sparar tid och pengar genom en smidig, snabb och säker tjänst.  SEQR 
gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, parkeringen och 
på webben, skicka och ta emot pengar gratis, ansluta kundklubbar, samla alla kvitton digitalt 
och ta del av erbjudanden direkt i mobilen. SEQR är gratis att använda och betalningen är 
säkrare och snabbare än traditionell kortbetalning. 
  
För att komma igång laddar man ner appen SEQR via Google Play eller App Store till sin 
smartphone (även för Windows Phone 2014). Därefter skaffar man ett konto som kopplas till 
appen. För att betala skannar kunden med hjälp av SEQR-appen en QR-kod vid kassan och 
godkänner betalningen med en personlig PIN-kod. Om SEQR är kopplat direkt mot 
användarens bankkonto så dras pengarna från kontot direkt. Har användaren ett 
fakturakonto så skickar en av Seamless samarbetspartners en samlingsfaktura med alla 
SEQR-betalningar i slutet av månaden. SEQR är också anpassad för NFC-teknik, så kallad 
närfältskommunikation.  
  
Säkert 
När man betalar med SEQR skickas ingen känslig information, som kort- eller person-
nummer, mellan mobilen och handlarens kassa. Det betyder att ingen tredje part är i direkt 
kontakt med användarens uppgifter. Till skillnad från kort har SEQR dessutom ingen 
magnetremsa eller kortnummer som kan missbrukas. För att genomföra en betalning krävs 
fysisk närvaro av mobilen och den personliga PIN-koden. SEQR-appen som laddas ner till 
mobilen är genom användarens registrering knutet till varje enskild mobiltelefon och går inte 
att kopiera till någon annan telefon. Betalningen är även säkrad via en krypterad förbindelse 
med SEQR’s egna transaktionssystem och kundens godkännande med den personliga PIN-
koden.  
  
Som handlare behöver man inte investera i någon dyr hård- eller mjukvara för att kunna ta 
emot SEQR-betalningar. Det räcker med att sätta upp en dekal med en unik QR-kod vid 
kassan alternativt använda SEQR Webterminal. Med SEQR Webterminal tar handlaren enkelt 
betalt via sin smartphone, surfplatta eller dator. En fördel för handlaren är att man med 
SEQR kan kapa transaktionskostnaderna med hälften jämfört med traditionella 
kortbetalningar. Med Seamless egenutvecklade transaktionsväxel kringgås befintliga 
betalningssystem. Genom att det dessutom går snabbare att betala med SEQR än med kort 
minskar kötiden vid kassan och vid e-handel förenklas check out-processen väsentligt. 
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Väsentliga händelser under perioden 
Följande händelser av väsentlig karaktär inträffade under perioden: 
Seamless årsstämma hölls den 8 april 2014 på S:t Eriksgatan 121 i Stockholm. Vid 
årsstämman beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande: 

 
Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet 
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående 
vinstmedlen om 404 538 757 kronor balanseras i ny räkning. 

 
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

 
Styrelse, styrelsearvode och revisor 
Omval av Peter Fredell, Robin Saunders, Omar M Cordes samt Martin Börresen för tiden 
fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Michael Sundin till styrelsens 
ordförande. 

 
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens 
förslag. 

 
Valberedning 
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för 
valberedningen. 

 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. 

 
Bemyndigande om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller 
konvertibler samt om återköp överlåtelse av egna aktier 
Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande av högst 10 000 000  aktier och/eller 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

 
Vidare beslutades om återköps- och överlåtelsebemyndigande avseende egna aktier. 
Återköp får ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet 
och av högst så många aktier att bolaget, efter varje återköp, innehar högst 10 procent av 
det totala antalet aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller i 
samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter med högst så många 
aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser 
på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det vid var tid gällande 
kursintervallet eller, i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, 
på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. 

 
Incitamentsprogram till anställda 
Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till anställda i bolaget baserat på 
teckningsoptioner som överlåts till marknadspris eller vederlagsfritt (se vidare nedan). 
Maximalt kan 2 000 000 teckningsoptioner komma att emitteras. 
Teckningsoptionerna kan emitteras i två serier (Serie I och II) om högst 500 000 
teckningsoptioner i Serie I och högst 1 500 000 teckningsoptioner i Serie II. Anställda i 
Sverige får vardera till marknadspris förvärva högst 150 000 teckningsoptioner av Serie I och 
anställda i Storbritannien och USA ska vederlagsfritt erhålla högst 300 000 teckningsoptioner 
av Serie II. Lösenpriset för teckningsoptionerna av Serie I uppgår till 200 procent av 
volymvägd genomsnittlig börskurs för Bolagets aktie under perioden 9 april 2014 till och 
med den 25 april 2014, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenpriset för teckningsoptionerna av 
Serie II uppgår till 150 procent av volymvägd genomsnittlig börskurs för Bolagets aktie under 
perioden 9 april 2014 till och med den 25 april 2014, dock lägst aktiens kvotvärde. Samtliga 
teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av aktier under augusti 2017. 
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Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner 
från www.seamless.se 
 
Övriga väsentliga händelser under perioden 

• Ramavtal tecknat mellan Svensk Handel och SEQR. Avtalet innebär en möjlighet till 
halverade transaktionsavgifter för de 12 000 företag runt om i landet som är 
medlemmar i Svensk Handel. 

• I november 2013 skrevs avtalet mellan Hesburger, Finlands största hamburgerkedja, 
och Seamless, gällandes introduktionen av SEQR på Hesburgers restauranger. Den 
27 maj 2014 togs systemet i drift och besökarna på Hesburger kan betala 
hamburgaren med mobilen, koppla sitt bonuskort och ta del av erbjudanden i SEQR-
appen.   

• Ytterligare åtta branschorganisationer satsar på mobila betalningar med SEQR då 
ramavtal tecknats med Butikerna – samarbetsorganisationen för små och 
medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Butikerna har 4 500 
medlemmar fördelade på åtta branschorganisationer – Cykel Motor och 
Sporthandlarnas riksförbund, Leksaksbranschen, Sveriges Bagare och konditorer, 
Svensk Servicehandel & Fast Food, Zoobranschens Riksförbund, Stockholms 
Köpmannaförbund, Sveriges bowlinghallars förbund, Svenska Antikvariatföreningen. 

• Belgien blir första marknad för Seamless att använda SEPA. McDonald’s i Belgien 
påbörjade under juni utrullningen av SEQR i landet och Belgien blir därmed den 
första marknaden där Seamless använder sig av SEPA (Single Euro Payments Area). 
Konsumenter i hela Eurozonen kan själva välja om pengar ska dras från deras 
bankkonto när de betalar med SEQR, oavsett bank. 

• SEQR lanserar ny app för Windows Phone 8. Appen är speciellt utvecklad för 
Windows-baserade smartphones och innehåller samma funktionalitet som för 
iPhone och Android. 

• Telekomjätten Oranges största partner i Rumänien – telekomåterförsäljaren 
EuroGsm – har under kvartalet tecknat ett avtal med Seamless. Avtalet gäller 
införande av SEQR där kunderna kommer att kunna betala i EuroGsm:s 90 butiker 
och även på www.eurogsm.ro.  

• Sodexo, Sveriges största leverantör av lunchkort, har skrivit avtal om att integrera 
SEQR som betallösning i sin app Rikslunchen Pass. Det innebär att 80 000 
Rikslunchen Pass-användare även kan betala med mobilen. Avtalet avser initialt den 
svenska marknaden, med det gemensamma målet att integrera SEQR på Sodexos 
internationell marknader i fas två. 

• Datainspektionen har genomfört en granskning av hur de fyra betaltjänstföretagen 
SEQR, Trustly, WyWallet och Klarna hanterar användarnas personuppgifter. 
Resultatet av denna granskning presenterades i juni och SEQR var där den enda 
tjänst som blir godkänd utan anmärkningar. Datainspektionen har undersökt vilka 
uppgifter som samlas in om de som använder tjänsterna och hur dessa uppgifter 
används.  

• Globalt avtal tecknas med PCMS, en världsledande leverantör av mjukvara och 
tjänster för handel, med stark position på två för SEQR strategiska marknader: 
Storbritannien och USA. 

• InComm, världens ledande distributör av lojalitets-, present- och värdekort, tecknar 
globalt samarbetsavtal med Seamless gällandes SEQR. Avtalet innebär att InComms 
omfattande produktportfölj med presentkort, värdekort och lojalitetskort kan flytta in 
i SEQR-appen. Det laddningsbara kortet fungerar som ett betalkonto i SEQR-appen 
och USA blir den första marknaden där lösningen lanseras.  
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Händelser efter rapportperiodens slut 
• 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 efter det andra kvartalets slut 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 efter rapportperiodens 
slut. 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.  

 
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	  

apr-‐jun	  
2014	  

apr-‐jun	  
2013	  

jan-‐jun	  
2014	  

jan-‐jun	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   44	  104	   26	  424	   84	  878	   52	  809	   161	  273	  
Övriga	  rörelseintäkter	   37	   918	   103	   927	   1	  356	  
Materialkostnader	   -‐37	  349	   -‐15	  148	   -‐69	  475	   -‐29	  958	   -‐122	  

844	  Övriga	  externa	  kostnader	   -‐19	  549	   -‐14	  066	   -‐36	  973	   -‐30	  352	   -‐51	  870	  
Personalkostnader	   -‐22	  382	   -‐17	  623	   -‐43	  736	   -‐33	  593	   -‐71	  320	  
Avskrivningar	   -‐4	  138	   -‐2	  136	   -‐7	  596	   -‐3	  888	   -‐12	  136	  
Övriga	  rörelsekostnader	   -‐224	   725	   -‐147	   879	   -‐257	  
Rörelseresultat	   -‐39	  502	   -‐20	  906	   -‐72	  946	   -‐43	  176	   -‐95	  798	  
Finansnetto	   -‐108	   16	   -‐185	   -‐67	   295	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐39	  609	   -‐20	  890	   -‐73	  132	   -‐43	  243	   -‐95	  503	  
Inkomstskatt	   -‐21	   3	  410	   -‐52	   6	  949	   15	  556	  
Periodens	  resultat	   -‐39	  631	   -‐17	  480	   -‐73	  184	   -‐36	  294	   -‐79	  946	  
	   	   	   	   	   	  	  
ÖVRIGT	  TOTAL	  RESULTAT	   	   	   	   	   	  	  
Valutakursdifferenser	   239	   209	   318	   -‐165	   37	  
Summa	  totalresultat	  hänförligt	  till	  moderbolagets	  aktieägare	   -‐39	  392	   -‐17	  271	   -‐72	  866	   -‐36	  459	   -‐79	  909	  
 
 
Koncernens	  balansräkning	  
tkr	  

30	  jun	  
2014	  

30	  jun	  
2013	  

31	  dec	  
2013	  

TILLGÅNGAR	   	   	   	  

Immateriella	  anläggningstillgångar	   38	  146	   29	  341	   31	  378	  
-‐	  varav	  goodwill	   5	  829	   7	  731	   5	  671	  
-‐	  varav	  balanserade	  utvecklingskostnader	   31	  003	   19	  377	   24	  291	  
-‐	  varav	  kundavtal	   1	  262	   2	  233	   1	  350	  
-‐	  varav	  övriga	  immateriella	  tillgångar	   51	   -‐	  	   66	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   14	  796	   13	  197	   13	  452	  
Uppskjuten	  skattefordran	   27	  760	   19	  278	   27	  773	  
Andra	  långfristiga	  fordringar	   493	   -‐	  	   428	  
Lager	  av	  färdiga	  varor	   1	  952	   4	  122	   3	  402	  
Kundfordringar	   29	  716	   27	  332	   22	  335	  
Övriga	  fordringar	   7	  336	   6	  932	   5	  034	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   4	  493	   8	  179	   10	  181	  
Likvida	  medel	   224	  807	   44	  092	   302	  765	  
Summa	  tillgångar	   349	  498	   152	  473	   416	  748	  
	   	  	   	  	   	  	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	  	   	  	   	  	  
Eget	  kapital	   294	  692	   100	  651	   367	  458	  
Avsättningar	   386	   117	   76	  
Övriga	  långfristiga	  skulder	   1	  231	   1	  582	   912	  
Uppskjuten	  skatteskuld	   305	   334	   285	  
Leverantörsskulder	   23	  025	   25	  697	   24	  909	  
Aktuella	  skatteskulder	   591	   364	   352	  
Övriga	  kortfristiga	  skulder	   6	  156	   10	  072	   11	  484	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   23	  113	   13	  656	   11	  272	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   349	  498	   152	  473	   416	  748	  
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Finansiell information - Koncernen forts. 
 
 
Koncenens	  förändring	  av	  eget	  kapital	  
tkr	  

apr-‐jun	  
2014	  

apr-‐jun	  
2013	  

jan-‐jun	  
2014	  

jan-‐jun	  
2013	  

helår	  
2013	  

Vid	  periodens	  början	   334	  083	   117	  923	   367	  457	   137	  110	   137	  110	  
Periodens	  totalresultat	   -‐39	  392	   -‐17	  271	   -‐72	  866	   -‐36	  458	   -‐79	  909	  
Nyemission	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   320	  000	  
Emissionskostnader	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐14	  882	  
Pågående	  nyemission	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   714	  
Optionsprogram	   -‐	   -‐	   100	   -‐	   4	  424	  
Vid	  periodens	  slut	   294	  691	   100	  652	   294	  691	   100	  652	   367	  457	  

 
 
 
Koncernens	  rapport	  över	  kassaflöden	  
tkr	  

apr-‐jun	  
2014	  

apr-‐jun	  
2013	  

jan-‐jun	  
2014	  

jan-‐jun	  
2013	  

helår	  
2013	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  
rörelsekapital	   -‐35	  312	   -‐18	  031	   -‐65	  022	   -‐38	  475	   -‐83	  746	  

Förändring	  av	  rörelsekapital	   7	  490	   -‐8	  602	   1	  687	   -‐2	  314	   -‐1	  219	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐27	  822	   -‐26	  633	   -‐63	  335	   -‐40	  789	   -‐84	  965	  
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐7	  356	   -‐11	  245	   -‐15	  234	   -‐21	  528	   -‐37	  191	  
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   -‐377	   -‐504	   541	   92	  405	   411	  004	  
Periodens	  kassaflöde	   -‐35	  555	   -‐38	  382	   -‐78	  028	   30	  088	   288	  847	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  början	   260	  320	   82	  474	   302	  766	   14	  004	   14	  004	  
Kursdifferens	  likvida	  medel	   42	   -‐	   68	   -‐	   -‐85	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  slut	   224	  807	   44	  092	   224	  807	   44	  092	   302	  765	  

 
 
 
Nyckeltal	   apr-‐jun	  

2014	  
apr-‐jun	  
2013	  

jan-‐jun	  
2014	  

jan-‐jun	  
2013	  

helår	  
2013	  

Avkastning	  på	  eget	  kapital	  	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning	  	   -‐0,95	   -‐0,53	   -‐1,75	   -‐1,11	   -‐2,35	  
Rörelseresultat,	  tkr	   -‐39	  502	   -‐20	  906	   -‐72	  946	   -‐43	  176	   -‐95	  798	  
Nettoomsättningstillväxt	  (jämfört	  med	  samma	  
period	  föregående	  år)	   67%	   neg	   61%	   neg	   20%	  

Rörelsemarginal	  	   neg	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Genomsnittligt	  antal	  aktier	  före	  och	  efter	  
utspädning	   41	  910	  274	   33	  048	  374	   41	  833	  661	   32	  635	  687	   34	  064	  253	  

Kassalikviditet	   504%	   174%	   504%	   174%	   709%	  
Soliditet	   84%	   66%	   84%	   66%	   88%	  
Eget	  kapital,	  tkr	   294	  692	   100	  651	   294	  692	   100	  651	   367	  457	  
Eget	  kapital	  per	  aktie	   7,03	   3,05	   7,03	   3,05	   8,95	  
Antal	  anställda	  vid	  periodens	  slut	   160	   120	   160	   120	   143	  
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Finansiell information - Moderbolaget 
 
 
Moderbolagets	  resultaträkning	  
tkr	  

apr-‐jun	  
2014	  

apr-‐jun	  
2013	  

jan-‐jun	  
2014	  

jan-‐jun	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   -‐	   -‐2	   4	   -‐2	   42	  
Övriga	  rörelseintäkter	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   7	  
Rörelsens	  kostnader	   -‐6	  218	   -‐5	  398	   -‐12	  514	   -‐10	  876	   -‐21	  101	  
Rörelseresultat	   -‐6	  218	   -‐5	  400	   -‐12	  509	   -‐10	  878	   -‐21	  051	  
Finansnetto	   -‐52	   1	   -‐53	   -‐18	   -‐2	  076	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐6	  270	   -‐5	  399	   -‐12	  562	   -‐10	  895	   -‐23	  127	  
Inkomstskatt	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Periodens	  resultat	   -‐6	  270	   -‐5	  399	   -‐12	  562	   -‐10	  895	   -‐23	  127	  
 
 
Moderbolagets	  balansräkning	  
tkr	  

30	  jun	  
2014	  

30	  jun	  
2013	  

31	  dec	  
2013	  

TILLGÅNGAR	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   166	  974	   34	  840	   81	  857	  
Summa	  omsättningstillgångar	   263	  660	   30	  919	   350	  156	  
Summa	  tillgångar	   430	  634	   65	  759	   432	  012	  

	   	  	   	  	   	  	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	  	   	  	   	  	  
Eget	  kapital	   413	  315	   40	  916	   425	  777	  
Långfristiga	  skulder	   -‐	   5	  000	   -‐	  
Kortfristiga	  skulder	   17	  319	   19	  843	   6	  235	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   430	  634	   65	  759	   432	  012	  

	   	  	   	  	   	  	  
Ställda	  säkerheter	   -‐	   -‐	   -‐	  
Ansvarsförbindelser	   Inga	   Inga	   Inga	  
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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 april – juni 2014 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 28 juli 2014. Denna rapport har ej granskats 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 28 juli 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-jun 2014 

	  Kursutveckling                         -39.2% 
Kortnamn                SEAM 
Börsvärde (30 jun)     1 257 MSEK 
Högsta kurs                 49.50 
Lägsta kurs                 26.80 
Totalt antal aktier (30 jun)     41,910,274 

11 nov 2014 Delårsrapport kvartal 3 
16 feb  2015 Delårsrapport kvartal 4 

Kommande rapporttillfällen 


