
  Seamless
Delårsrapport	  1	  januari	  –	  31	  mars	  2014	  



	  
	  

	   	   1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sammanfattning,	  	  
tkr	  

jan-‐mar	  
2014	  

jan-‐mar	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   40	  774	   26	  385	   161	  273	  
Rörelseresultat	   -‐33	  445	   -‐22	  270	   -‐95	  798	  
Finansiella	  poster,	  skatt	   -‐109	   3	  456	   15	  852	  
Periodens	  resultat	   	   -‐33	  554	   -‐18	  814	   -‐79	  946	  
Balansomslutning	   381	  211	   164	  891	   416	  748	  
	   	   	   	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning	   -‐0,80	   -‐0,58	   -‐2,35	  
Rörelsemarginal	  
l	  

neg	   neg	   neg	  
Soliditet	   88%	   72%	   88%	  
	   	   	   	  
Balanserade	  utvecklingskostnader	   5	  519	   15	  192	   19	  192	  
Avskrivningar	   -‐3	  457	   -‐1	  752	   -‐12	  136	  

 
Omsättning	  i	  MSEK	  Q1	  2012	  –	  Q1	  2014	  

Första kvartalet 2014 – Sammanfattning 
Under kvartalet har patent erhållits för Seamless egenutvecklade teknik för mobila betalnings-
lösningar, något som utgör en central del i SEQR. Det första kvartalet är historiskt sett det 
svagaste för Seamless rent intäktsmässigt. Detta gäller även för detaljhandeln som helhet. 
Omsättningen för SEQR har därför minskat något i förhållande till föregående kvartal, men för 
koncernen som helhet har omsättningen ökat från 26,4 MSEK till 40,8 MSEK, en ökning med 
55% jämfört med samma kvartal föregående år. 
 
 
 
 

Första	  kvartalet	  	  
1	  januari	  –	  31	  mars	  2014	  
 
Första kvartalet  Nettoomsättningen ökade med 55% till 40 774 tkr (26 385) 

Rörelseresultatet uppgick till -33 445 tkr (-22 270) 

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) 

Resultat efter skatt uppgick till -33 554 tkr (-18 814) 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,80 SEK (-0,58) 
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VD:s kommentar 
Första kvartalet på Seamless har varit innehållsrikt och vi 
befäster vår roll som marknadsledare i Europa inom mobila 
betalningar. Vi verkar i en bransch som följer handelns cykel 
och konsumenternas minskade konsumtion under årets 
inledande kvartal. Detta syns även på SEQR:s omsättning. 
För Seamless som helhet så är traditionellt Q1 det minst 
inkomstbringande kvartalet. Så även under 2014 där Q1 var 
mindre inkomstbringande än Q4 som vanligtvis är Seamless 
starkaste kvartal. 
 
Vi kommer fortsätta att se omsättningen fluktuera under 
perioder som en naturlig del av utvecklingen för ett företag 
med en tjänst som fortfarande är ny på marknaden och i 
startgroparna av en kraftig expansion. SEQR är fortfarande i 
en uppstartsfas i många länder där vi ser en långsiktig 
positiv trend och ett mycket stort intresse.  
 

Under kvartalet har samarbeten med våra kunder intensifierats. 
Som en del av strategin för kundanskaffning har mervärdes-
funktionerna i SEQR-appen i form av lojalitet och erbjudande 
aktiverats i allt större utsträckning. Främst i form av omedelbar 
återbäring av pengar när man betalar med SEQR, något som 
driver transaktioner och merförsäljning med SEQR. SEQR 
erbjuder en kundupplevelse av snabbhet och smidighet som 
förenklar vardagen, där användarna tjänar både tid och pengar. 
Vi ser att 80% av de som testar SEQR går över till att använda appen regelbundet.  
Samtidigt är vi bara i början på paradigmskiftet där mobilen blir vårt nästa verktyg för att 
betala.  
 
Som ett led i att genom vår teknik förändra betalningsbranschen och förenkla insamling och 
givande lanserade vi i slutet av förra kvartalet www.allainsamlingar.se. Här kan 
organisationer som arbetar för goda ändamål ta emot gåvor, smidigt och avgiftsfritt, via 
SEQR. Under årets första kvartal anslöt sig ännu fler organisationer, bland andra Amnesty 
International och Tjejzonen.  
 
Under kvartalet har vi löpande fortsatt teckna avtal med bank- och detaljhandelsaktörer. 
Genom avtalet med betalningslösningsleverantören Payzone blir det möjligt för de 20 000 
restauranger och butiker som använder Payzones betalterminaler att utan ytterligare 
anpassningar betala med SEQR. Utrullningen av SEQR till Q-Parks parkeringsplatser 
fortsatte och inleddes även på APCOA:s (tidigare Europark) 1 400 parkeringsplatser efter ett 
nytt avtal med Seamless. Den som betalar parkeringen med SEQR betalar ingenting extra 
och har möjlighet att både betala och förlänga parkeringen direkt i appen utan att behöva gå 
tillbaka till bilen.  
 
Vi kan även glädjas åt att Patent- och registreringsverket (PRV) godkänt vår patentansökan 
för vår egenutvecklade lösning för säker betalning med mobiltelefon, vilket utgör en central 
roll i SEQR.   
 
 
Peter Fredell 
VD 

 

”Vi	  ser	  att	  80%	  av	  
de	  som	  testar	  SEQR	  
går	  över	  till	  att	  
använda	  appen	  
regelbundet.”	  
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Koncernen 
Omsättning 
Seamless omsättning ökade under det första kvartalet med 55 procent till 40 774 (26 385) 
tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 22 (42) procent, 
med 73 (53) procent på affärsområdet Distribution, 5 (5) procent på affärsområdet SEQR.  
 
Resultat 

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 445 (-22 270) tkr under första kvartalet.  
• Finansnettot för första kvartalet uppgick till -78 (-83) tkr.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,80 (-0,58) SEK för kvartalet.  

 
Anställda  
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 153 (120). Utöver detta har Seamless 
cirka 35 konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan. Seamless har fortsatt 
rekrytera nyckelpersoner inom framförallt utveckling under det första kvartalet. 
Personalstyrkan har i och med detta ökat med tio personer, eller sju procent sedan 
föregående kvartal och med 33 personer, 27,5 procent sedan samma kvartal föregående år.  

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 855 (10 282) tkr. 
Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 5 519 (4 222) tkr medan 
avskrivningar uppgick till -2 769 (-1 752) tkr. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 513 (-14 155) tkr för första 
kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 260 320 (82 474) tkr.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -2 794       
(-3 361) tkr fördelat på långfristig skuld om -752 (-1 475) tkr samt kortfristig skuld om -2 042 
(-1 886) 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 88 (72) procent. 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0 (0) tkr och periodens resultat 
uppgick till -6 292 (-5 496) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev 0 (-19) tkr och likvida medel 
uppgick vid kvartalets slut till 240 467 (73 924) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 
5 (9) personer vid kvartalets slut.  
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Affärsområden 

	  
Nettoomsättning,	  tkr	  
	  

Nettoomsättnings-‐
tillväxt	  jämfört	  med	  	  
samma	  period	  fg	  år	  

Rörelseresultat,	  tkr	   Rörelsemarginal	  
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Transaktionsväxel	   9	  144	   11	  063	   41	  115	   -‐17%	   10%	   -‐20%	   1	  246	   1	  433	   5	  506	   14%	   13%	   13%	  
	  

Distribution	   29	  702	   13	  977	   111	  
761	  

113%	   neg	   35%	   -‐2	  210	   -‐1	  199	   -‐10	  622	   neg	   neg	   neg	  

SEQR	   1	  928	   1	  346	   8	  398	   43%	   100%	   100%	   -‐26	  350	   -‐16	  971	   -‐70	  178	   neg	   neg	   neg	  

Ej	  fördelningsbart	  
	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐6	  131	   -‐5	  533	   -‐20	  504	   -‐	   neg	   -‐	  

Seamless	  koncern	   40	  774	   26	  385	   161	  273	  
	  

55%	   neg	   20%	   -‐33	  445	   -‐22	  270	   -‐95	  798	   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 kvartalet 2014 
Omsättningen för Transaktionsväxelverksamheten sjönk med 17 procent i jämförelse med 
samma period föregående år. Försäljningen av produkterna inom detta segment är cyklisk 
och första kvartalet har historiskt sett varit ett svagt kvartal. Samtidigt har affärsutvecklingen 
av produkten fortsatt och Seamless kommer under året att kunna erbjuda ett bredare 
produktutbud gentemot sina mobiloperatörs- och distributörskunder. 
 
Marknadsutsikter 
Seamless har under flera år byggt upp ett nära samarbete med mobiloperatören MTN, en av 
världens tio största mobiloperatörer med över 100 miljoner abonnenter. I dagsläget levererar 
Seamless system till cirka hälften av det tjugotal länder där MTN verkar. Ett av målen för 
Transaktionsväxelverksamheten för året är att utöka detta samarbete ytterligare samt att 
skriva avtal med andra mobiloperatörsgrupper med omfattande internationell verksamhet. 
Under 2013 skrevs i linje med denna strategi ett avtal med mobiloperatörsgruppen GLO där 
Seamless i ett första skede levererar ett system till GLO’s verksamhet i Benin.  
 
Seamless plattform möjliggör för snabb utrullning av ett enhetligt system, något som 
underlättar såväl underhåll som drift av systemet för operatörerna. Detta är en stor fördel 
gentemot många konkurrenter som tvingas bygga nya lösningar för varje ny installation. 
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Distribution 
Verksamhet i: Sia Lettel, Seamless Payments AB 
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 Q1 
 
Sverige 
Marknaden för kontantkort och distribution av kontantkort har en betydande 
försäljningsvolym globalt, även om det på mogna marknader syns en nedåtgående trend i 
kontantkortsförsäljningen sedan några år tillbaka. Flera faktorer samverkar som orsaker men 
viktigast är den ökade smartphoneförsäljningen och billigare mobiltelefonabonnemang. Trots 
detta är det totala värdet av marknaden för kontantkort bara i Sverige estimerat till ungefär 4 
miljarder kronor per år. 
  
Seamless har agerat distributör i egen regi sedan 2011 och på den svenska marknaden från 
och med Q3 2013. Omsättningen på årsbasis i Sverige har varit beräknad till cirka 100 Mkr, 
men försäljningen har gått över förväntan och den nuvarande trenden pekar på en 
årsomsättning på ca 110 - 120 Mkr. 
 
Integration har gjorts i ytterligare kassasystem och den vidare utrullningen av tjänsten i de 
olika kedjorna inom Axfood pågår till butiker som Tempo, Handlar’n och Direkten. I Sverige 
har försäljningsarbetet fortsatt och avtal tecknats bland annat med ”My Way” - en 
rikstäckande kedja bestående av ca 160 butiker.  
  
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 kvartalet som 
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ligger mer än 30% lägre än för motsvarande period 2013. Arbete pågår för att återta 
förlorade volymer genom expansion i andra distributionskanaler. 
  
Marknadsutsikter 
Seamless har goda förutsättningar att fortsätta ta signifikanta marknadsandelar inom 
området för eProdukter, såväl i Sverige som i andra länder.  
Fördelen Seamless har som distributör gentemot många konkurrenter är: 

• Den egenutvecklade tekniska plattformen ERS som hanterar såväl eVoucher som 
Direct TopUp. 

• Mångårig erfarenhet kring integrationer gentemot återförsäljare, banker och 
mobiloperatörer. 

• Synergier i försäljning, där SEQR och eProdukter ger ett unikt erbjudande till handeln 
och därmed konkurrensfördelar för Seamless. Samma typ av integration och 
plattform används oavsett produkt. 

  
Förhandlingar kring förvärv, joint ventures eller egen etablering fortsätter på flera marknader, 
där framförallt Centraleuropa ligger i fokus. Anledningen till detta är att marginalen på dessa 
marknader är fortsatt goda och att det fortfarande råder en hög grad av fragmentering i 
distributionsledet för eProdukter.  
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SEQR 
 Verksamhet i: Seamless Payments AB 
 Startades: 2012 
 Produkter inkluderar: Mobila betalningar 
  

Marknadsläget SEQR 
Möjligheten att betala med mobilen med en och samma lösning – den mobila plånboken 
SEQR – hos tusentals aktörer från norr till söder är i dag verklighet i Sverige. För SEQR har 
årets första kvartal präglats av flera stora händelser specifikt för den svenska marknaden. 
Allt fler rikstäckande butikskedjor och organisationer väljer att erbjuda sina kunder betalning 
via SEQR och lösningen är i dag den enda på den svenska marknaden som man 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. 

  
Intresset för mobila betalningar och SEQR fortsätter att vara starkt även på internationell 
nivå. Under sista kvartalet 2013 tecknades flera viktiga avtal och utrullning av SEQR 
genomfördes i Rumänien. Under fjärde kvartalet blev det dessutom klart att SEQR under 
våren 2014 kommer att lanseras i Belgien och Finland, ett intensivt arbete med 
förberedelserna för detta har präglat en stor del av årets första kvartal. 
  
Flera nya viktiga avtal i Sverige 
På knappt ett år har SEQR blivit den mest använda mobila betalningslösningen i Sverige, 
och efter denna period kan det konstateras att flera viktiga avtal har tecknats för införande 
av SEQR på den svenska marknaden. Vad som är särskilt utmärkande är aktörer som har 
rikstäckande verksamhet. Med SEQR är det möjligt att snabbt, enkelt och effektivt rulla ut en 
mobil betalningslösning till en stor mängd kassor. Tekniken integreras med det befintliga 
kassasystemet och ingen dyr hård- eller mjukvara behöver installeras.  
  
Besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita tecknade strax efter årsskiftet 
ramavtal med Seamless. Avtalet innebär att cirka 6 400 hotell, restauranger, nöjesparker, 
campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar i Sverige kan dra fördel av en 
markant sänkning av sina transaktionskostnader genom att erbjuda betalning via SEQR. För 
Seamless är avtalet en bekräftelse på branschens förtroende för mobila betalningar i 
allmänhet och SEQR i synnerhet. Ytterligare exempel på ett rikstäckande butiksnätverk som 
tecknat avtal med Seamless under perioden är EMAB. Medlemsorganisationen ägs av cirka 
430 fria handlare inom butikskedjor som Shell, St1, Statoil 123, Bilisten, Preem och OKQ8 
och är bland annat ägare till butiksprofilen Frendo.  
  
Leverantörer av betalningslösningar har tidigare visat stort intresse för SEQR, delvis tack 
vare att det är så enkelt att integrera lösningen i redan befintliga kassasystem. Under 
kvartalet har även avtal tecknats med Payzone. Genom samarbetet kommer de cirka 20 000 
restauranger och butiker som i dag använder sig av Payzones betalningsterminaler enkelt 
kunna erbjuda sina kunder möjlighet att betala med mobilen.  
  
Sedan tidigare har parkeringsaktören Q-park infört betalning via SEQR på ett urval av sina 
parkeringsplatser i Stockholm och under kvartalet har även APCOA (tidigare Europark) 
tecknat avtal om införande av SEQR. Företaget har ett stort antal parkeringsplatser runt om i 
landet. Till skillnad från andra parkeringsappar på marknaden är SEQR gratis att använda 
medan andra aktörer kan ta upp till 25 procents påslag från användaren. SEQR samlar flera 
funktioner i en och man kan även förlänga parkeringstiden direkt från mobilen, utan att 
behöva gå tillbaka till parkeringsplatsen.  
 
 
 



	  
	  

	   	   8	  

Rekordsnabb utrullning 
För handlare är SEQR en oerhört enkel lösning att komma igång med. Ett bevis på detta är 
bland annat den snabbaste utrullning av SEQR hittills. På endast fem arbetsdagar i mars 
rullades SEQR ut till Apotek Hjärtats drygt 300 apotek och 1 300 POS. Det enda butikerna 
behövde göra var att sätta upp en dekal med en QR-kod i kassan medan resten av 
integreringen gjordes till det befintliga kassasystemet.  
   
Utökat samarbete med McDonald’s 
Seamless samarbete med snabbmatskedjan McDonald’s har under perioden tagit ytterligare 
ett viktigt steg. SEQR finns på kedjans restauranger i hela landet och i mars integrerades 
SEQR dessutom i McDonald’s egna app. McDonald’s app är en av Sveriges mest 
nedladdade med cirka en halv miljon aktiva användare i månaden. Kedjan är den första att 
integrera SEQR i sin app och är därmed också en av få aktörer med en betalningsfunktion 
direkt i appen. Detta är ett tydligt exempel på hur SEQR kan bidra till ökad lojalitet och 
erbjudanden genom att enkelt integreras i redan befintliga lösningar.  
  
Seamless erhåller avgörande patent 
Patent- och registreringsverket (PRV) har under perioden godkänt svenskt patent för 
Seamless egenutvecklade lösning för säker betalning med mobiltelefon. Patentet är ett 
viktigt skydd för bolaget och avser central teknologi bakom betalningslösningen SEQR. 
  
Stort intresse för Alla insamlingar 
I december 2013 tog Seamless initiativet till att starta insamlingssajten Allainsamlingar.se. 
Genom satsningen blir mobilgåvor helt avgiftsfria och varenda krona som samlas in går 
direkt in på välgörenhetsorganisationernas insamlingskonton. På sajten finns en unik QR-kod 
för varje organisations insamling. Intresset bland välgörenhetsorganisationer har varit stort 
och under perioden har sex nya organisationer anslutit till sajten – Amnesty International, 
Naturarvet, Tjejzonen, Cancerrehabfonden, Hjärtebarnsfonden och International Aid 
Services. Sedan tidigare är Plan Sverige, Bris, Stockholms Stadsmission, Barncancerfonden, 
Operation Smile och Hjärnfonden med.  
  
Marknadsutsikter  
Som SEQRs lanseringstakt i både Sverige och utomlands indikerar, ökar användningen av 
mobila betalningar oerhört snabbt. Enligt en färsk rapport från Juniper Research kommer 
värdet av betalningar världen över via mobila plattformar att nå en nivå på cirka 507 miljarder 
dollar detta år, en ökning med nästan 40 procent jämfört med förra året.  
  
SEQR skiljer sig från konkurrerande mobila betalningslösningar främst genom Seamless 
egna unika transaktionsväxel som gör det möjligt att vara helt fristående från traditionella 
betalningsstrukturer hos exempelvis banker, teleoperatörer och butikskedjor. Samtidigt som 
den öppna tekniska plattformen gör det möjligt att samarbeta med både banker och andra 
finansiella aktörer. Genom att på detta sätt kringgå alla mellanhänder kan SEQR signifikant 
minska handlarnas transaktionsavgifter.  
  
Kortföretagen belastar detaljhandeln inom EU med 10 miljarder euro i avgifter varje år. I 
början av april röstade därför EU-parlamentet igenom nya regler som begränsar avgifterna 
som läggs på i samband med kortbetalningar. EU-kommissionen menar att detta beslut kan 
innebära besparingar för handlarna på 6 miljarder euro per år och parlamentet vill se att 
reglerna träder i kraft redan under detta år. Denna förändring riktar naturligtvis fokus mot det 
faktum att kortföretag i dagsläget tar ut enorma summor från handlare och andra aktörer 
som önskar ta emot kortbetalningar. Med SEQR är det möjligt för handlare att minska sina 
transaktionskostnader med hälften och vi ser det som positivt att marknaden nu blir ännu 
mer varse problematiken med höga kortavgifter och vilka alternativ som finns.  
 
Den svenska undersökningen ”Det kontantlösa samhället” som genomförts av Insight 
Intelligence understryker att för att mobila betalningar ska få ordentligt genomslag krävs det 
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mervärden för användaren, som koppling till kundklubbar, kuponger och digitala kvitton 
direkt i mobilen. Detta är något som Seamless och SEQR ägnat mycket tid åt att utveckla, 
och under perioden har vi börjat se ett ordentligt resultat. Tillsammans med handlare och 
samarbetspartners tar SEQR kontinuerligt fram erbjudanden. Det enda man behöver göra för 
att ta del av dessa är att plocka varan i den butik som erbjudandet gäller och betala med 
SEQR. Återbäringen kommer sedan automatiskt på nästa faktura. Intresset bland 
användarna är stort, då majoriteten av dessa erbjudanden är märkbart förmånliga och vi ser 
att fler och fler nya användare tillkommer på detta sätt.  
  
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 fakturakonto 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. I slutet av månaden skickar 
en av Seamless samarbetspartners en samlingsfaktura med alla SEQR-betalningar. 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 har inträffat under perioden:  
• Ramavtal tecknas mellan bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita och Seamless 

angående SEQR. Avtalet innebär att cirka 6 400 hotell, restauranger, nöjesparker, 
campingplatser, vandrarhem samt skid- och spaanläggningar i Sverige nu kan dra 
fördel av en markant sänkning av sina transaktionskostnader. 

• I februari tecknar medlemsorganisationen EMAB, ägare till bland annat butiksprofilen 
Frendo, avtal med Seamless om införande av SEQR. EMAB har cirka 430 butiker runt 
om i Sverige. 

• Patent- och registreringsverket, PRV har meddelat Seamless svenskt patent för 
bolagets egenutvecklade lösning för säker betalning med mobiltelefon. Patentet avser 
central teknologi i Seamless betalningslösning SEQR. 

• Avtal tecknas med betallösningsleverantören Payzone om att integrera SEQR i 
erbjudandet till företagets kunder. Genom samarbetet kommer de cirka 20 000 
restauranger och butiker som idag använder sig av Payzones betalterminaler enkelt 
kunna erbjuda sina kunder möjlighet att betala med mobilen med start sommaren 
2014.  

 
Händelser efter rapportperiodens slut 
Seamless årsstämma hölls den 8 april 2014 på St: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 
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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. 
 
Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner 
från www.seamless.se 
 
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 
 
Koncernens	  rapport	  över	  totalresultat	  
tkr	  

jan-‐mar	  
2014	  

jan-‐mar	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   40	  774	   26	  385	   161	  273	  
Övriga	  rörelseintäkter	   255	   9	   1	  356	  
Materialkostnader	   -‐32	  127	   -‐14	  810	   -‐122	  844	  
Övriga	  externa	  kostnader	   -‐17	  425	   -‐16	  286	   -‐51	  870	  
Personalkostnader	   -‐21	  354	   -‐15	  970	   -‐71	  320	  
Avskrivningar	   -‐3	  457	   -‐1752	   -‐12	  136	  
Övriga	  rörelsekostnader	   -‐111	   154	   -‐257	  
Rörelseresultat	   -‐33	  445	   -‐22	  270	   -‐95	  798	  
Finansnetto	   -‐78	   -‐83	   295	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐33	  523	   -‐22	  353	   -‐95	  503	  
Inkomstskatt	   -‐31	   3	  539	   15	  556	  
Periodens	  resultat	   -‐33	  554	   -‐18	  814	   -‐79	  946	  
	   	  	   	   	  
ÖVRIGT	  TOTALRESULTAT	   	  	   	   	  
Valutakursdifferenser	   80	   -‐374	   37	  
Summa	  totalresultat	  hänförligt	  till	  moderbolagets	  aktieägare	   -‐33	  474	   -‐19	  188	   -‐79	  909	  
 
 
Koncernens	  balansräkning	  
tkr	  

31	  mar	  
2014	  

31	  mar	  
2013	  

31	  dec	  
2013	  

TILLGÅNGAR	   	   	   	  
Immateriella	  anläggningstillgångar	   35	  079	   24	  533	   33	  378	  
-‐	  varav	  goodwill	   5	  672	   7	  368	   5	  671	  
-‐	  varav	  balanserade	  utvecklingskostnader	   28	  060	   15	  191	   24	  291	  
-‐	  varav	  kundavtal	   1	  289	   1	  974	   1	  350	  
-‐	  varav	  övriga	  immateriella	  tillgångar	   58	   -‐	   66	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   13	  744	   8	  894	   13	  452	  
Uppskjuten	  skattefordran	   27	  757	   15	  841	   27	  773	  
Andra	  långfristiga	  fordringar	   458	   -‐	   428	  
Lager	  av	  färdiga	  varor	   1	  554	   492	   3	  402	  
Kundfordringar	   27	  334	   16	  179	   22	  335	  
Övriga	  fordringar	   6	  457	   8	  176	   5	  034	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   8	  508	   8	  302	   10	  181	  
Likvida	  medel	   260	  320	   82	  474	   302	  765	  
Summa	  tillgångar	   381	  211	   164	  891	   416	  748	  
	   	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   	  
Eget	  kapital	   334	  083	   117	  923	   367	  457	  
Avsättningar	   373	   -‐	   76	  	  
Övriga	  långfristiga	  skulder	   752	   2	  052	   913	  
Uppskjuten	  skatteskuld	   292	   367	   285	  
Leverantörsskulder	   19	  432	   20	  855	   24	  909	  
Aktuella	  skatteskulder	   163	   379	   352	  
Övriga	  kortfristiga	  skulder	   11	  665	   10	  226	   6	  199	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   14	  451	   13	  089	   16	  557	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   381	  211	   164	  891	   416	  748	  
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Koncernens	  förändring	  av	  eget	  kapital	  
tkr	  

jan-‐mar	  
2014	  

jan-‐mar	  
2013	  

helår	  
2013	  

Vid	  periodens	  början	   367	  457	   137	  110	   137	  110	  
Periodens	  totalresultat	   -‐33	  474	   -‐19	  187	   -‐79	  909	  
Nyemission	   -‐	   -‐	   320	  000	  
Emissionskostnader	   -‐	   -‐	   -‐14	  882	  
Pågående	  nyemission	   -‐	   -‐	   714	  
Optionsprogram	   100	   -‐	   4	  424	  
Vid	  periodens	  slut	   334	  083	   117	  923	   367	  457	  

 
 
 
Koncernens	  rapport	  över	  kassaflöden	  
tkr	  

jan-‐mar	  
2014	  

jan-‐mar	  
2013	  

helår	  
2013	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  rörelsekapital	   -‐29	  710	   -‐20	  840	   -‐83	  746	  
Förändring	  av	  rörelsekapital	   -‐5	  803	   6	  685	   -‐1	  219	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐35	  513	   -‐14	  155	   -‐84	  965	  
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐7	  878	   -‐10	  282	   -‐37	  191	  
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   918	   92	  907	   411	  004	  
Periodens	  kassaflöde	   -‐42	  473	   68	  470	   288	  847	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  början	   302	  765	   14	  004	   14	  004	  
Kursdifferens	  likvida	  medel	   28	   -‐	   -‐85	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  slut	   260	  320	   82	  474	   302	  765	  

 
 
 
Nyckeltal	   jan-‐mar	  

2014	  
jan-‐mar	  
2013	  

helår	  
2013	  

Avkastning	  på	  eget	  kapital	  	   neg	   neg	   neg	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning	  	   -‐0,80	   -‐0,58	   -‐2,35	  
Rörelseresultat,	  tkr	   -‐33	  445	   -‐22	  270	   -‐95	  798	  

Nettoomsättningstillväxt	  (jämfört	  med	  samma	  period	  föregående	  år)	   55%	   -‐11%	   20%	  

Rörelsemarginal	  	   neg	   neg	   neg	  

Genomsnittligt	  antal	  aktier	  före	  och	  efter	  utspädning	   41	  757	  047	   32	  222	  999	   34	  064	  253	  

Kassalikviditet	   662%	   260%	   709%	  
Soliditet	   88%	   72%	   88%	  
Eget	  kapital,	  tkr	   334	  083	   111	  923	   367	  457	  
Eget	  kapital	  per	  aktie	   7,97	   3,57	   8,95	  
Antal	  anställda	  vid	  periodens	  slut	   153	  	   120	   143	  
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Moderbolagets	  resultaträkning	  
tkr	  

jan-‐mar	  
2014	  

jan-‐mar	  
2013	  

helår	  
2013	  

Nettoomsättning	   4	   -‐	   42	  
Övriga	  rörelseintäkter	   -‐	   -‐	   7	  
Rörelsens	  kostnader	   -‐6	  296	   -‐5	  479	   -‐21	  101	  
Rörelseresultat	   -‐6	  292	   -‐5	  478	   -‐21	  051	  
Finansnetto	   -‐	   -‐18	   -‐2	  076	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐6	  292	   -‐5	  496	   -‐23	  127	  
Inkomstskatt	   -‐	   -‐	   -‐	  
Periodens	  resultat	   -‐6	  292	   -‐5	  496	   -‐23	  127	  
 
 
Moderbolagets	  balansräkning	  
tkr	  

31	  mar	  	  	  	  	  	  	  	  
2014	  

31	  mar	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2013	  

31	  dec	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2013	  

TILLGÅNGAR	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   153	  920	   37	  834	   81	  857	  
Summa	  omsättningstillgångar	   275	  412	   104	  818	   350	  156	  
Summa	  tillgångar	   429	  332	   142	  652	   432	  012	  

	   	  	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	  	   	   	  
Eget	  kapital	   419	  585	   133	  152	   425	  777	  
Långfristiga	  skulder	   -‐	   -‐	   -‐	  
Kortfristiga	  skulder	   9	  747	   9	  500	   6	  235	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   429	  332	   142	  652	   432	  012	  

	   	  	   	   	  
Ställda	  säkerheter	   -‐	   6000	   6000	  
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 är lansering planerad 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 januari – mars 2014 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 5 maj 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 5 maj 2014 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 – 2660 
 
 
All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet. 
 
 
 

 
Seamless aktie jan-mar 2014 

	  Kursutveckling                         -35.3% 
Kortnamn                SEAM 
Börsvärde (31 mar)     1 337 MSEK 
Högsta kurs                 49.50 
Lägsta kurs                 31.00 
Totalt antal aktier (31 mar)   41,910,274 

29 jul   2014 Delårsrapport kvartal 2 
11 nov 2014 Delårsrapport kvartal 3 
16 feb  2015 Delårsrapport kvartal 4 

Kommande rapporttillfällen 


