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Sammanfattning,	  	  
tkr	  

okt-‐dec	  
2013	  

okt-‐dec	  
2012	  

helår	  
2013	  

helår	  
2012	  

Nettoomsättning	   52	  369	   34	  743	   161	  273	   134	  336	  
Rörelseresultat	   -‐29	  605	   -‐12	  227	   -‐95	  798	   -‐29	  894	  
Finansiella	  poster,	  skatt	   5	  492	   2	  068	   15	  852	   	  	  6	  149	  
Periodens	  resultat	   	   -‐24	  113	   -‐10	  159	   -‐79	  946	   	  	  -‐23	  745	  
Balansomslutning	   416	  748	   179	  063	   416	  748	   179	  063	  
	   	   	   	   	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning*	   -‐0,64	   -‐0,4	   -‐2,35	   -‐0,96	  
Rörelsemarginal	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Soliditet	   88%	   77%	   88%	   78%	  
	   	   	   	   	  
Balanserade	  utvecklingskostnader	   7	  523	   2	  064	   19	  192	   8	  353	  
Avskrivningar	   -‐5	  676	   -‐555	   -‐12	  136	   -‐2	  112	  
 

* Seamless hade vid periodens utgång två teckningsoptionsprogram utestående om 1 000 000 teckningsoptioner 
med inlösen 15 december 2013 – 16 januari 2014 som är ”in the money”, respektive ett om 3 500 000 
teckningsoptioner med inlösen 1 augusti 2016 till och med den 31 augusti 2016 som inte är ”in the money”. Då 
resultatet är negativt uppstår ingen utspädningseffekt av dessa teckningsoptioner.  Efter periodens slut har det 
program om 1 000 000 teckningsoptioner tecknats. Detta har inneburit en ökning av antalet aktier med 861 900 
stycken och att att aktiekapitalet ökat med 430 950 kronor i januari 2014. Utöver de nämnda teckningsoptions-
program har Seamless även ett optionsprogram om totalt 300.000 optioner baserat på det optionsprogram som 
antogs på årsstämman 2012. Optionsprogrammet sträcker sig till augusti 2015 och är in the money för tillfället.  

 

 

Fjärde	  kvartalet	  2013	  –	  Sammanfattning	  	  
Under kvartalet har Seamless kunnat offentliggöra samarbete med bpost bank, en av Belgiens största banker , 
som tillsammans med McDonald’s kommer att rulla ut SEQR i hela Belgien. Samtidigt har Garanti bank i 
Rumänien öppnat upp för allmänheten att kunna knyta sina bankkonton till SEQR och Finlands största 
snabbmatskedja, Hesburger, tecknar avtal om att införa SEQR i sina restauranger. Med detta tar Seamless med 
SEQR ytterligare steg i den internationella utrullningen av Europas största mobila betalningslösning. En satsning 
som kunnat fortsätta i snabb takt, och som kommer innebära att personer i fler länder kommer kunna använda 
SEQR under 2014, delvis tack vare den riktade nyemission på 320 miljoner kronor  till Berenberg bank som 
genomfördes under det fjärde kvartalet.  
 
Omsättning och resultat för kvartalet och för 2013 i helhet ligger i linje med förväntningarna. Majoriteten av 
kostnaderna är relaterade till förberedelser för den internationella utrullningen av SEQR och är framförallt 
hänförlig till rekryteringar av nyckelkompetens i Sverige samt övriga marknader där Seamless är verksamma i, 
eller inom kort, kommer att vara verksamma i. 

Nettoomsättningen ökade med 51% till 52 369 tkr (34 743) 

Rörelseresultatet uppgick till -29 605 tkr (-12 227) 

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ                Neg (Neg) 

Resultat efter skatt uppgick till                       -24 113 tkr (-10 159)    

Resultat per aktie före och efter 
utspädning 

    -0,64 SEK (-0,40) 

	  

Fjärde	  kvartalet,	  1	  oktober	  –	  31	  december	  2013	   Omsättning	  Q4	  2012	  –	  Q4	  2013	  
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VD:s kommentar 

Seamless mobila betaltjänst SEQR har under fjärde kvartalet 
fått ett betydande internationellt genomslag. Vår lösning för 
att betala med mobilen har på kort tid blivit Europas största. 
Kort sagt gör vi redan det som andra planerar och hoppas 
att kunna åstadkomma.  

Cirka 4 600 handlare i Europa har nu valt SEQR. 
Anledningen till detta är ganska enkel, vi skapar värden som 
vi är ensamma om, både för konsumenter och handlare. 
Handlarna kan halvera de dyra kortavgifterna utan att det 
krävs en kostsam och krånglig installation av hårdvara. För 
konsumenterna är den överlägset smidigaste lösningen att 
låta mobilen även bli en plånbok. Under kvartalet har vi 
dessutom förbättrat funktionaliteten ytterligare genom att 
lägga till möjligheten att koppla lojalitetsprogram och 
kundklubbar till SEQR, vilket gör att omständlig 
administration av bonuskort kan bli historia. Detta sparar 
kostnader för handlaren och skapar även värden för 
konsumenten. Här har Axfood, som var först av livsmedelskedjorna med mobila betalningar, nu valt 
att koppla sina kundprogram på Hemköp och Willys direkt till SEQR-appen.  Användarna kan också 
ta del av digitala kuponger med erbjudanden som gäller i alla Axfoods butiker.  

Låt mig understryka att Seamless är ett internationellt bolag och SEQR en global betaltjänst. Vi siktar 
på att vara en drivande kraft när det gäller att förändra betalningsbranschen. Här har vi en unik 
position. Vid sidan av själva lösningen som möter handlare och konsument har vi vår egenutvecklade 
transaktionsväxel som redan i dag hanterar flera miljarder transaktioner på årsbasis och gör det 
möjligt att styra betalningar vid sidan av banken och kortföretagens infrastruktur. Även banker och 
kortföretag har insett att det finns ett stort behov av mobila betallösningar, men många banker sitter 
fast i en gammal struktur där man kämpar för att försvara sina höga vinster på korten. Vinster som 
handlare och konsumenter betalar.  

Under kvartalet tog vi in 320 miljoner kronor och har nu finansiella muskler att tillvarata vår 
tillväxtpotential.  Vi håller på att bygga en internationell organisation och parallellt med att vi på allvar 
börjat etablerat oss i Europa håller vi på att etablera oss i Nordamerika. De första personerna i 
ledning är redan på plats. Även i Asien har man fått upp ögonen för vår tjänst.  

Det internationella intresset är stort och även bankerna är intresserade av att lansera SEQR. Ett viktigt 
skäl till detta är att man har en mycket stor andel kontanthantering i många länder, ofta 50-75 
procent, något som är mycket kostsamt. Här ser man en möjlighet att hoppa över kort och direkt 
övergå till betalning med mobilen. Det påminner om länder som inte haft fast telefoni och som aldrig 
kommer att bygga en sådan infrastruktur, utan satsar direkt på utbyggnad av mobilnäten istället.  

Under kvartalet har vi ingått avtal med några större banker, såsom belgiska bpost bank med 1,1 
miljoner kunder som tillsammans med McDonald´s ska rulla ut SEQR våren 2014 i Belgien, samt 
turkiska Garanti Bank i Rumänien, som redan erbjuder sina kunder att betala med SEQR.  

Vi befinner oss i samma paradigmskifte som när korten började ersätta checkar. Min övertygelse är 
att det denna gång kommer att gå mycket fortare, inte minst därför att vi är mer vana att anamma ny 
teknik. De smarta telefonerna vinner mycket snabbt mark. Idag är 90 procent av alla telefoner som 



	  

	   4	  

säljs i Sverige en smartphone. Den här utvecklingen är global och därför ligger vårt fokus på att 
snabbt erövra mark. Något som vi gör, fort. 

När jag blickar tillbaka på 2013 har fokus legat på att utveckla funktionaliteten i SEQR och addera 
mervärden som är viktiga för både handlare och konsumenter. En utveckling som gör att vi har en 
världsledande teknologi i kombination med en funktionalitet som jag inte mött någon annanstans. 
Med denna starka grund tar vi oss nu an 2014 med fokus på en global expansion.  

Peter Fredell 

PS. Vi vill förändra sättet vi tar betalt och sättet vi betalar på. Ett viktigt område är 
insamlingsbranschen. Vårt initiativ med lanseringen av Allainsamlingar.se är därför något jag är extra 
stolt över. På hemsidan eller direkt i SEQR–appen kan man ge en gåva till välgörenhet utan att upp 
emot 10 procent försvinner i avgifter innan gåvan ens nått fram till välgörenhetsorganisationen.  

Vi tar inga avgifter från någon av de som vill skänka pengar till Bris, Barncancerfonden, Stockholms 
Stadsmission, Plan Sverige och Operation Smile som är bland de organisationer som redan är 
anslutna till den nya portalen. Allainsamlingar.se är ett tydligt exempel på hur SEQR kan användas i 
princip alla betalningssituationer, bidra till besparingar för alla parter och även förändra vårt 
beteende.   

 

Koncernen 
Omsättning 
Seamless omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 51 procent till 52 369 (34 743) tkr. 
Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 19 (44) procent, med 76 (56) 
procent på affärsområdet Distribution samt 5 (0) procent på affärsområdet SEQR. Tidigare ingick 
SEQR i affärsområdet Transaktionsväxel, men särredovisas som ett eget affärsområde från 1 januari 
2013. Affärsområdet Transaktionsväxel samt affärsområde Distribution påverkas negativt 
resultatmässigt genom de fördelningsnycklar bolaget använder för fördelning av företagets 
kostnader. Kostnader för overhead såsom ekonomi- och administrationsfunktioner fördelas 
procentuellt på de olika affärsområdena efter hur de personer som projektrapporterar fördelat sin tid. 
Detta medför att marginalerna som redovisas i kvartalet är lägre än den faktiska lönsamheten för 
dessa affärsområden. 
 
Resultat 

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -29 605 (-12 227) tkr under fjärde kvartalet.  
• Finansnettot för kvartalet uppgick till 572 (66) tkr.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,64 (-0,40) SEK för kvartalet.  

 
Anställda  
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 143 (88). Utöver detta har Seamless ca 40 
konsulter huvudsakligen i Ghana och Pakistan.  

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 11 909 (4 590) tkr. 
Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 7 523 (2 015) tkr medan avskrivningar 
uppgick till -5 676 (-555) tkr. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 351 (-7 086) tkr för fjärde kvartalet. 
Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 302 765 (14 004) tkr. 
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Koncernen har räntebärande skulder i form av finansiell leasing av hårdvara uppgående till -2 888     
(-3 258) tkr fördelat på långfristig skuld om -912 (-1 840) tkr samt kortfristig skuld om -1 976 (-1 418) 
tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut. 

Utöver detta har bolaget betalat den utestående skulden till säljarna av Lettel.  Koncernen har inga 
lån.  

För att ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheterna, framförallt för den mobila betalningslösningen 
SEQR, har bolaget finansierat sig via en riktad emission. Att bolaget avsåg att ta in ytterligare kapital 
för att hålla en hög expansionstakt har tidigare kommunicerats i föregående kvartalsrapport, samt i 
pressmeddelande den 23 augusti 2013. 
 
Under perioden har Seamless genomfört en riktad nyemission om 320 miljoner kronor efter en 
accelererad book-building-process.  Seamless emitterade i denna process  8 000 000 aktier till 
Berenberg Bank, en tysk multinationell finansbank. Den slutgiltiga teckningskursen som fastställdes 
genom en accelererad book-building-process uppgick till 40 kronor per aktie, vilket medförde att 
Seamless erhöll 320 000 000 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 
totalt ca 15,3 miljoner kronor. Berenberg har för avsikt att sälja vidare aktierna till utvalda kvalificerade 
internationella institutionella investerare.  
 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 59 (15 341) tkr och periodens resultat 
uppgick till  -6 735 (-9 937) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev -2 058 (47) tkr och likvida medel 
uppgick vid kvartalets slut till 258 889 (1 719) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 4 (80) 
personer vid kvartalets slut.  

Seamless har från första januari 2013 genomfört en intern omstrukturering där hela verksamheten 
flyttats från moderbolaget Seamless Distribution AB ned till det helägda dotterbolaget Seamless 
Payments AB. Kvar i moderbolaget finns kostnader för styrelse, koncernledning samt alla 
börsrelaterade kostnader. All övrig verksamhet samt all övrig personal redovisas därför från och med 
Q1 2013 i ett separat bolag varför jämförelsesiffror för moderbolaget mellan tidigare år och 
innevarande år inte kommer att ha en hög relevans. För koncernen som helhet innebär det dock inga 
skillnader och jämförelsetalen mellan åren på koncernnivå har därför samma relevans.   

Anledningen till verksamhetsflytten var av rent strategiska skäl, för att kunna renodla koncernen och 
på ett enklare och tydligare sätt kunna följa upp och redovisa de olika segmenten inom Seamless 
produktportfölj samt för att förenkla uppföljningar och jämförelser mellan olika geografiska 
verksamhetsområden när eventuellt framtida dotterbolag etableras i flera länder runtom i världen. 
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Affärsområden 

	   Nettoomsättning,	  tkr	  
okt-‐dec	  

Nettoomsättnings-‐
tillväxt	  jämfört	  med	  	  
samma	  period	  fg	  år	  

okt-‐dec	  

Rörelseresultat,	  tkr	  
okt-‐dec	  

Rörelsemarginal	  
okt-‐dec	  

	  
2013	   2012	   2013	   2012	   2013	   2012	   2013	   2012	  

Transaktionsväxel	   10	  094	   15	  254	   -‐35%	   6%	   690	   -‐11	  941	   neg	   neg	  
Distribution	   39	  865	   19	  489	   105%	   37%	   -‐4	  028	   -‐286	   neg	   neg	  
SEQR	   2	  410	   -‐	   100%	   -‐	   -‐22	  263	   -‐	   neg	   -‐	  
Ej	  fördelningsbart	  

	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐4	  004	   -‐	   -‐	   -‐	  
Seamless	  koncern	   52	  369	   34	  743	   -‐	   51%	   -‐29	  605	   -‐12	  227	   neg	   neg	  

	  

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

Utveckling under Q4 
Seamless har under kvartalet etablerat ett utvecklingscenter för Transaktionsväxeln i Lahore, 
Pakistan. Syftet med detta är att ha en större flexibilitet när det kommer till resurssättning av 
utvecklingsarbete, kunna frigöra utvecklingsresurser från andra affärsområden samt skapa 
specialistteam enbart fokuserade på kunder som har Transaktionsväxeln.  
 
Resultatet av denna förändring är effektivare och snabbare leveranser till kund, minskad konkurrens 
från andra affärsområden när det kommer till utvecklingskapacitet samt ökade synergieffekter i och 
med att större delen av utvecklingen sker från samma plats varifrån kundsystemen konfigureras och 
supportas.  
 
Seamless har under Q4 fått större delen av supportkontrakten (s.k. ”recurring revenue”) för 
installerade kundsystem förlängda för helåret 2014. Det totala värdet för dessa är, för andra året i rad, 
avsevärt större än året innan.   
 
Seamless har under kvartalet slutlevererat stora uppgraderingar för ERS 360 från version 3 till version 
4 till operatörsgruppen MTN:s verksamheter i Benin, Guinea Conakry och Afghanistan. I och med 
detta återstår endast ett fåtal uppgraderingar att slutföra efter årsskiftet 2013/2014, vilket innebär att 
Seamless nu kan sälja och leverera nya funktionella moduler på ERS 360 version 4 till de flesta 
transaktionsväxelkunder utan att behöva utveckla för flera versioner av plattformen.   
 
Marknadsutsikter  
System för elektroniska kontantkort räknas idag som en hygienfaktor av mobiloperatörer världen över 
och är en tjänst som de flesta operatörer har. Fysiska skrapkoder är fortfarande utbrett på vissa 
marknader men möjligheterna att ta marknadsandelar inom detta segment är begränsat till att 
erbjuda väsentligt lägre priser än konkurrenterna, eller ett väsentligt skilt erbjudande. Seamless har 
idag en av marknadens mest stabila och skalbara plattformar, vilket möjliggör för mobiloperatörerna 
att kunna erbjuda sina kunder en rad intressanta tjänster, s.k. value added services, VAS; förutom att 
enkelt kunna fylla på sitt kontantkort. Utöver detta kan Seamless ge både existerande och nya 
kunder, möjligheten att på samma tekniska plattform leverera såväl elektronisk kontantkortspåfyllnad 
som mobila betalningar via SEQR. Målet är också att även kunna erbjuda möjligheten att genomföra 
internationella monetära transaktioner. s.k Money Remittance.  
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Distribution	  
Verksamhet i: Sia Lettel, Seamless Payments AB 
Startades: 2011 
Produkter: Elektronisk distribution av mobil topup/påfyllnadskoder och andra elektroniska produkter 
via detaljister, banker och onlinekanaler samt fysisk distribution av SIM-kort till en del av dessa 
aktörer. 
 
Begreppet eProdukter innefattar en rad produkter som exempelvis mobil topup/påfyllnadskoder, 
elektroniska presentkort och förbetalda betalkort. För handeln ger eProdukter möjlighet att öka 
försäljningen och konsumentinflödet utan krav på investeringar, kapitalbindning, lager eller att 
produkterna tar butiksutrymme i anspråk. Vid elektronisk distribution av 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 konsumenten får sitt kontantkort laddat genom att uppge sitt telefonnummer 
och beloppet som önskas. Påfyllning av telefonkontot 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 Q4 
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 så 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 har varit beräknad till ca 100 miljoner kronor, men försäljningen 
har gått över förväntan och den nuvarande trenden pekar på en årsomsättning på ca 110-120 
miljoner kronor.  
 
Integration har gjorts i ytterligare kassasystem och den vidare utrullningen av tjänsten i de olika 
kedjorna inom Axfood pågår, i butiker som Tempo, Handlar’n och Direkten. I Sverige har 
försäljningsarbetet fortsatt och avtal tecknats bl.a. med My Way, en rikstäckande kedja bestående av 
ca 160 närbutiker.  
 
Under perioden har Lettels största kund, Plus Punkts, förklarats insolventa. Plus Punkts har svarat för 
ca 30 procent av Lettels omsättning. Det står nu klart att Plus Punkts ej kommer att drivas vidare. 
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Några kreditförluster uppstod ej för Lettel, men händelsen påverkar självklart omsättning och resultat 
framledes. 
 
En omvärdering av goodwillposten för förvärvet av Lettel har därför skett under det fjärde kvartalet. 
Goodwill och kundkontrakt som är upptagna i balansräkningen för koncernen relaterar uteslutande till 
Lettel. I och med insolvensen för Plus Punkts har nedskrivningstest genomförts under det fjärde 
kvartalet, som resulterat i en nedskrivning av såväl goodwill som kundkontrakt om sammanlagt ca tre 
miljoner kronor. 
 
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. 
• Mångåriga erfarenheter 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, Seamless Romania 
 Startades: 2012 
 Produkter inkluderar: Mobila betalningar 
  

Marknadsläget SEQR 
Det gångna kvartalet har präglats av den mycket intensiva internationella lanseringen av Seamless 
mobila betalningslösning SEQR. För att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna både nationellt och 
internationellt, genomförde Seamless under perioden en riktad nyemission om 320 miljoner kronor. 
De internationella satsningarna under kvartalet utmärks bland annat av utrullningen av SEQR i 
Rumänien tillsammans med Garanti Bank, avtal med bpost bank och snabbmatskedjan McDonald’s 
om lansering av SEQR i Belgien, samt Hesburger som skrivit avtal för utrullning av SEQR i Finland 
under Q1 2014. I november utsågs SEQR till vinnare i kategorin ”Best Mobile Money Deployment in 
Europe” av Mobile Money Global Awards i Dubai.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mycket hög internationell expansionstakt 
Den redan mycket höga expansionstakten av SEQR har ökat markant under perioden och flera 
viktiga internationella händelser har kommunicerats. Seamless har i dagsläget tecknat avtal med 
finansiella institutioner i Sverige, Finland, Norge, Belgien, Rumänien, Kuwait, Malaysia och Ryssland 
om lansering av Europas mest använda mobila plånbok. Vissa är redan igång för fullt med utrullning 
av SEQR och flera påbörjas inom en snar framtid. 
 
Tillsammans med Garanti Bank i Rumänien har Seamless under kvartalet genomfört sin första stora 
utlandslansering. I dag har cirka 450 butiker och restauranger i landet skrivit avtal för att integrera 
SEQR. Här ingår Subway Upground, AVE Hotels, Bata Shoes, Bierhouse 67, PC Garage, Agip 
bensinstationer, For Family och Elmec Network där Nike, Calvin Klein och Folli Follie. 
 
Kort efter utrullningen av SEQR i Rumänien blev det klart att SEQR även kommer att lanseras i 
Belgien våren 2014 tillsammans med bpost bank och McDonald’s. Snabbmatskedjan planerar att 
integrera SEQR i samtliga av landets restauranger. Strax därefter meddelades att även Finlands 
största hamburgerkedja Hesburger kommer att erbjuda SEQR som betalningslösning med start våren 
2014. Seamless samarbetar i Finland på samma sätt som i Sverige med Collector. Med dessa två 
ytterligare avtal går det att konstatera att snabbmatsbranschen i synnerhet är snabb på att 
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implementera mobila betalningar med SEQR. Branschen präglas av krav på snabb service och 
många transaktioner med lågt transaktionsbelopp vilket gör att besparingar görs snabbt tack vare 
den sänkta transaktionskostnaden. Att betala med SEQR är dessutom dubbelt så snabbt jämfört med 
kort. På den svenska marknaden finns SEQR till exempel redan på både McDonald’s, Burger King, 
Frasses och Sibylla.  
 
Under kvartalet har möjligheten till ytterligare expansion öppnats upp markant. Ett exempel är 
Seamless etablering av verksamhet i Nordamerika med USA som prioriterad marknad och 
rekryteringen av två mycket branscherfarna specialister, Emilian Elefteratos och Kenneth Douglas. 
Även Ryssland är en marknad med stor potential där Seamless under perioden har tecknat avtal med 
en av landets största regionala banker, Ural Bank for Reconstruction and Development, om att 
lansera SEQR.  
 
Fortsatt stort intresse på svenska marknaden 
Parallellt med den mycket snabba expansionen på internationell nivå driver Seamless ett fortsatt 
intensivt arbete med att öka förekomsten av SEQR på den svenska marknaden. Sedan lanseringen 
2012 har 4 600 handlare i Europa valt SEQR. Under kvartalet var det premiär för SEQR i en ytterligare 
bransch, apoteksbranschen, genom avtal med Apotek Hjärtat. Kedjan är, med över 300 apotek, 
Sveriges största privata apoteksaktör och planerar utrullning av SEQR i sina butiker under våren 
2014. I slutet av december blev det även klart att SEQR lanseras på Apoteksgruppens apotek. Den 
första utrullningen genomfördes redan innan jul och deras kunder kommer dessutom  att kunna 
koppla Apoteksgruppens kundklubb till SEQR-appen. Sedan tidigare finns SEQR även representerat i 
exempelvis parkeringsbranschen, 
genom samarbete med 
parkeringsföretaget Q-park samt 
på bensinstationer via kedjan Eni i 
Rumänien.  
 
Under perioden blev det klart att 
SEQR i Sverige kompletteras med 
en ytterligare kontogivare, Gothia 
Financial Group. SEQR-
användare har därmed tillgång till 
ytterligare en kontogivare genom 
deras kontotjänst PayByBill.  
 
Teknisk utveckling präglad av 
mervärden 
Ett stort fokus när det gäller den 
tekniska utvecklingen av SEQR 
ligger på att koppla så många 
mervärden som möjligt till appen 
för både konsument och 
handlare. Flera steg i denna 
riktning har tagits under perioden. 
Ett exempel är helhetslösningen 
genom SEQR för parkerings-
företaget Q-Park som gör det 
möjligt att betala med mobilen 
initialt på ett antal 
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parkeringsplatser i och runt Stockholm utan extra kostnad för användaren. Det är även möjligt att 
förlänga sin parkeringstid direkt i mobilen utan att behöva gå tillbaka till parkeringsplatsen.  
 
När en person skänker pengar till välgörenhet med mobilen har det hittills försvunnit upp till tio 
procent i transaktionsavgifter innan gåvan kommit in på mottagarkontot. Genom att använda samma 
teknik som man har gjort för parkeringsbranschen, valde Seamless att i december starta 
insamlingssajten Allainsamlingar.se. Med denna satsning blir mobilgåvor helt avgiftsfria och varenda 
krona som samlas in går direkt in på välgörenhetsorganisationernas konto. Något som ligger i linje 
med Seamless målsättning att förändra betalningsbranschen, med insamlingar som en stor och viktig 
del. För närvarande går det att skänka pengar till BRIS, Barncancerfonden, Stockholms 
Stadsmission, Plan och Operation Smile. Dessutom toppade SEQR med 50 kronor vid varje 
förstagångsgåva under december. På Allainsamlingar.se finns en unik QR-kod för varje organisations 
insamling som är enkel att sprida i både tryckta och digitala kanaler, något som möjliggörs med 
tekniken bakom SEQR.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I början av december genomfördes den första lanseringen för att koppla kundklubbar direkt till 
appen. Axfood var först ut att erbjuda den nya funktionen till sina kunder som nu kan koppla både 
Hemköp och Willys+ kundprogram till SEQR. För konsumenten är detta ett steg närmare 
verklighetens mobila plånbok där alla kundklubbskort kan samlas i mobilen. Även Apoteksgruppen 
har därefter tecknat avtal med SEQR om att kunderna ska kunna betala med SEQR och koppla 
företagets kundklubb till appen med möjlighet att se saldo och ändra personuppgifter. 
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Ny indelning av tekniska nyheter 
Seamless har samlat samtliga tekniknyheter sedan SEQR:s lansering under följande benämningar – 
SEQR Ticketing (betalning av resor, i dagsläget för Västtrafik), SEQR Services (möjlighet att integrera 
tredjepartstjänster i SEQR-appen, till exempel parkering med Q-Park, välgörenhetsinsamling med 
Allainsamlingar.se samt betalning av fakturor genom att scanna en QR kod), SEQR Coupons 
(möjligheten att koppla kuponger till SEQR), SEQR Loyalty (möjligheten att koppla externa 
kundklubbar till SEQR) och SEQR NFC (som gör det möjligt att betala via tekniken 
närfältskommunikation istället för QR-koder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsutsikter  
Den framtida marknaden för mobila betalningar fortsätter att se mycket ljus ut. Analysföretaget 
Gartner räknar med att mobila betalningstransaktioner omsätter 700 miljarder dollar år 2017. En 
tillväxtmöjlighet som inneburit en mängd investeringar från olika aktörer de senaste åren. Seamless 
och SEQR skiljer sig dock märkbart på flera viktiga punkter jämfört med konkurrerande lösningar. 
Främst handlar det om Seamless egna unika transaktionsväxel som gör det möjligt för SEQR att vara 
helt fristående från traditionella betalningsstrukturer hos exempelvis banker, teleoperatörer och 
detaljhandelskedjor, samtidigt som den öppna tekniska plattformen möjliggör samarbeten med 
banker och andra finansiella aktörer. Genom att kringgå alla mellanhänder kan SEQR minska 
handlarnas transaktionsavgifter med hälften. Något som under kvartalet uppmärksammades av 
Berenberg i en analys om Seamless från oktober. Berenberg skriver bland annat: ”Vi tror att 
Seamless teknikplattform och affärsmodell är en av de bästa i branschen och genomförandet har 
hittills varit det mest lovande.”  
 
Det stora internationella intresset för SEQR från både finansiella institutioner och handlare, som fått 
oerhört stor utväxling under den gångna perioden, kan betraktas som ett tydligt bevis på de 
konkurrensfördelar som Berenberg lyfter fram. Det går även att dra paralleller till Cap Geminis World 
Payments Report 2013 från slutet av september, där man uppger att mobila betalningar förväntas 
öka med 62 procent och nå omkring 29 miljarder transaktioner under 2014. Antalet mobila 
betalningar via icke-banker beräknas öka med mer än 80 procent till 3,8 miljarder. I rapporten belyser 
man att en viktig faktor för framgångsrik innovation kräver samverkan mellan aktörer som banker och 
kunder. Något som präglat Seamless senaste expansion mycket tydligt, exempelvis har man tecknat 
avtal med ett flertal stora banker om gemensam lansering av SEQR.  
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För att betala med SEQR krävs det att man har tillgång till en smartphone. I Sverige ökade 
försäljningen av smartphones med cirka tio procent till 3,3 miljoner under 2013. Det utgör ungefär 90 
procent av de totalt sålda mobiltelefonerna. Enligt MobilTeleBranschen kommer andelen 
smartphones att öka med ytterligare fem procentenheter under 2014. Med en smartphone är det 
möjligt att göra så mycket mer än att ringa och skicka meddelanden. Enligt en undersökning i USA 
genomförd av Google och MARC Research är mobiltelefonen numera konsumenternas ständiga 
”shoppingassistent”. Fyra av fem smartphoneägare använder sina mobiler regelbundet både inför sitt 
köp och i den fysiska butiken.  
 
Den svenska undersökningen ”Det kontantlösa samhället” som genomförts av Insight Intelligence på 
uppdrag av Sigma, Västtrafik och Stiftelsen för internetinfrastruktur, sammanfattar de viktigaste 
utmaningarna när det gäller mobila betalningar. Exempelvis framgår att 85 procent av svenskarna i 
stort aldrig använder betalappar. Som hinder uppger 16 procent att de inte är tillräckligt insatta i hur 
de nya betalmetoderna fungerar och 14 procent att de har litet förtroende för den nya tekniken. 
Insight Intelligence menar att leverantörerna av de olika betaltjänsterna har ett viktigt 
informationsarbete framför sig. För att mobila betalningar ska få ordentligt genomslag krävs det 
mervärden för användaren; som koppling till kundklubbar, kuponger och digitala kvitton direkt i 
mobilen. Något som Seamless och SEQR ägnat mycket av det gångna året åt att utveckla.  
 
Så fungerar SEQR 
SEQR är marknadens enklaste och mest kompletta system för att betala med mobiltelefonen. SEQR 
fungerar lika bra i fysiska butiker som när man handlar på nätet, betalar parkeringen, eller vill skicka 
pengar gratis till någons privata bankkonto. Dessutom kan SEQR integreras med kundklubbar och 
riktade erbjudanden levereras kontinuerligt direkt i appen. SEQR är gratis att använda och är både 
enklare, säkrare och snabbare att betala med, jämfört med kort och kontanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det enda man behöver göra för att komma igång är att ladda ner appen SEQR till sin smartphone. 
När man sedan registrerar sig direkt i appen görs en förenklad kreditansökan och ett kostnadsfritt 
fakturakonto kopplas till appen. För att betala i en SEQR-ansluten butik skannar man med hjälp av 
appen en QR-kod eller NFC-chippet i koden. som är sammanlänkad med handlarens kassa. 
Betalningen godkänns därefter av kunden med en personlig pinkod. Kvittot skickas till mobilen och 
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sparas digitalt tillsammans med övriga kvitton. I slutet av månaden kommer en faktura hem i 
brevlådan med alla SEQR-betalningar samlade.  
 
Förutom QR-koder stödjer SEQR även tekniken NFC, så kallad närfältskommunikation. Användare 
som har en smartphone utrustad med NFC kan välja att betala via det istället för att skanna QR-
koden.  
 
När man betalar med SEQR skickas ingen känslig information, såsom kort- eller personnummer, 
mellan mobilen och handlarens kassa. Detta innebär att det är säkrare att betala med SEQR än med 
kort och kontanter. Till skillnad från kort har SEQR ingen magnetremsa eller kortnummer som kan 
missbrukas utan fysisk närvaro av mobilen eller den personliga pinkoden. SEQR-appen som laddas 
ner till mobilen är genom användarens registrering knuten 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 pinkoden.  
 
Tekniken bakom SEQR gör att handlaren inte behöver investera i någon dyr hårdvara eller omständlig 
installation för att kunna ta emot SEQR-betalningar. Handlaren kan dessutom spara stora summor 
genom 50 procent lägre transaktionskostnader jämfört med traditionella kortbetalningar. Med SEQR 
rundas de kortbetalningssystem som finns i dag, tack vare att SEQR har en egen, av Seamless 
utvecklad, transaktionsväxel. Det krävs inte heller att användaren är kund hos någon specifik 
operatör eller bank.  
 
För mindre företag, såsom hantverkare, torghandlare eller caféinnehavare, finns tjänsten SEQR 
Mobilkassan som innebär att de kan använda sin smartphone, surfplatta eller dator för att ta emot 
betalningar via SEQR. Därmed kan man enkelt undvika kontanter utan att behöva investera i en dyr 
kortterminal och inga extra avgifter behöver läggas på varken handlare eller konsument. 
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Väsentliga händelser under perioden 
Följande händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden:  
• Garanti Bank i Rumänien öppnar upp SEQR för allmänheten under oktober månad. Detta 

innebär att invånarna i Rumänien kan koppla sitt bankkonto på Garanti bank till SEQR och 
börja betala med mobilen i butik och online. Cirka 200 butiker och restauranger har skrivit avtal 
med SEQR i Rumänien, inklusive Elmec Network där bland andra butikerna Nike, Calvin Klein, 
Converse och Folli Follie ingår. Ett trettiotal handlare är redan live i Bukarest vid lanseringen, 
inklusive Subway Upground, skokedjan Bata, For Family-nätverket, AVE Hotels och Bierhouse 
67. 

• Seamless genomför riktad nyemission om 320 miljoner kronor efter en accelererad book-
building-process. Seamless emitterar 8 000 000 aktier till Berenberg. Den slutgiltiga 
teckningskursen som fastställdes genom en accelererad book-building-process uppgick till 40 
kronor per aktie, vilket medfört att Seamless erhållit 320 000 000 kronor före 
emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 15,3 miljoner kronor. 
Berenberg har för avsikt att sälja vidare aktierna till utvalda kvalificerade internationella 
institutionella investerare. 

• Seamless dotterbolag Lettels största kund, Plus Punkts, förklaras insolventa. Plus Punkts 
svarar för ca 30 procent av Lettels omsättning. I och med detta har nedskrivningstest 
genomförts under det fjärde kvartalet, som resulterat i en nedskrivning av såväl goodwill som 
kundkontrakt.  

• Accumulate AB lämnar den 29 oktober 2013 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt 
mot Seamless avseende patentintrång. Accumulate uppger att man kräver att Seamless slutar 
använda och erbjuda den mobila betalningslösningen SEQR. Seamless tillbakavisar 
påståendet om patentintrång som ogrundat. Seamless ståndpunkt bygger på en grundlig 
analys av Accumulates patent och dess skyddsomfång.  

• Seamless lanserar den mobila plånboken SEQR i Belgien tillsammans med bpost bank och 
McDonald’s. Utrullning kommer ske under våren 2014 och avsikten är att samtliga McDonald’s 
restauranger i Belgien ska vara anslutna under denna period. Bpost bank är en av Belgiens 
största banker och finns representerad i samtliga belgiska städer med 1,1 miljoner kunder. 

• Seamless utökar ledningsgruppen och rekryterar Ingrid Lindström, tidigare VD för WyWallet, 
som Vice VD. Ingrid tillträdde tjänsten den 7 januari 2014 och ingår i företagets ledningsgrupp. 

• Hesburger, Finlands största hamburgerkedja, skriver avtal med Seamless om att introducera 
SEQR till sina kunder.  

• SEQR vinner pris i kategorin ”Best Mobile Money Deployment in Europe” av Mobile Money 
Global Awards i Dubai. Utnämningen är ytterligare ett bevis på SEQR:s unika erbjudande till 
både handlare och konsument som en komplett och generisk betalningslösning oberoende av 
befintliga betalningsstrukturer.  

• Styrelseordförande Michael Sundin säljer 110 000 aktier i bolaget samtidigt som han förvärvar 
250 000 teckningsoptioner. 

• Den geografiska expansionen tar ytterligare ett steg då två erfarna branschspecialister 
rekryteras för att ansvara för lanseringen av SEQR i Nordamerika, med USA som prioriterad 
marknad, Emilian Elefteratos blir General Manager och Kenny Douglas blir Vice President -
Business and Partnership Development. Samtidigt etableras Seamless i USA genom 
registreringen av SEQR Inc. 

• Avtal för SEQR tecknas med Apotek Hjärtat som har över 300 apotek runtom i Sverige. 
• Ytterligare avtal gällandes införande av SEQR tecknas under perioden, denna gång med 

apotekskedjan Apoteksgruppen.  
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Händelser efter rapportperiodens slut 
• Ramavtal tecknat 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.  

 
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 15-17. 
 
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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Koncernens	  rapport	  over	  totalresultat	  
tkr	  

okt-‐dec	  
2013	  

okt-‐dec	  
2012	  

helår	  
2013	  

helår	  
2012	  

Nettoomsättning	   52	  369	   34	  743	   161	  273	   134	  337	  
Övriga	  rörelseintäkter	   591	   14	   1	  356	   43	  
Materialkostnader	   -‐46	  494	   -‐19	  501	   -‐122	  844	   -‐83	  202	  
Övriga	  externa	  kostnader	   -‐8	  577	   -‐15	  340	   -‐51	  870	   -‐45	  432	  
Personalkostnader	   -‐21	  818	   -‐11	  847	   -‐71	  320	   -‐33	  317	  
Avskrivningar	   -‐5	  676	   -‐555	   -‐12	  136	   -‐2	  112	  
Övriga	  rörelsekostnader	   -‐	   259	   -‐257	   -‐211	  
Rörelseresultat	   -‐29	  605	   -‐12	  227	   -‐95	  798	   -‐29	  894	  
Finansnetto	   572	   66	   295	   -‐512	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐29	  033	   -‐12	  161	   -‐95	  503	   -‐30	  406	  
Inkomstskatt	   4	  920	   2	  002	   15	  556	   6	  661	  
Periodens	  resultat	   -‐24	  113	   -‐10	  159	   -‐79	  946	   -‐23	  745	  
	   	   	   	   	  
ÖVRIGT	  TOTAL	  RESULTAT	   	   	   	   	  
Valutakursdifferenser	   323	   192	   37	   -‐1	  033	  
Summa	  totalresultat	  hänförligt	  till	  moderbolagets	  aktieägare	   -‐23	  790	   -‐9	  967	   -‐79	  909	   -‐24	  778	  

	  

	  

Koncernens	  balansräkning	  
tkr	  

31	  dec	  
2013	  

31	  dec	  
2012	  

TILLGÅNGAR	   	   	  
Immateriella	  anläggningstillgångar	   31	  378	   22	  137	  
-‐	  varav	  goodwill	   5	  671	   7	  653	  
-‐	  varav	  balanserade	  utvecklingskostnader	   24	  291	   12	  369	  
-‐	  varav	  kundavtal	   1	  350	   2	  115	  
-‐	  varav	  övriga	  immateriella	  tillgångar	   66	   -‐	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   13	  452	   2	  761	  
Uppskjuten	  skattefordran	   27	  773	   12	  225	  
Andra	  långfristiga	  fordringar	   428	   -‐	  
Lager	  av	  färdiga	  varor	   3	  402	   1	  807	  
Kundfordringar	   22	  335	   17	  767	  
Övriga	  fordringar	   5	  034	   102	  905	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   10	  181	   5	  457	  
Likvida	  medel	   302	  765	   14	  004	  
Summa	  tillgångar	   416	  748	   179	  063	  
	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	  
Eget	  kapital	   367	  458	   137	  110	  
Avsättningar	   76	   -‐	  
Övriga	  långfristiga	  skulder	   912	   7	  077	  
Uppskjuten	  skatteskuld	   285	   342	  
Leverantörsskulder	   24	  909	   17	  185	  
Aktuella	  skatteskulder	   352	   115	  
Övriga	  kortfristiga	  skulder	   11	  484	   4	  474	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   11	  272	   11	  760	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   416	  748	   179	  063	  

	  

	   	  



	  

	   18	  

Koncernens	  förändring	  av	  eget	  kapital	  
tkr	  

okt-‐dec	  
2013	  

okt-‐dec	  
2012	  

helår	  
2013	  

helår	  
2012	  

Vid	  periodens	  början	   82	  381	   39	  406	   137	  110	   42	  359	  
Periodens	  totalresultat	   -‐23	  790	   -‐9	  967	   -‐79	  909	   -‐24778	  
Nyemission	   320	  000	   -‐	   320	  000	   9	  606	  
Emissionskostnader	   -‐14	  882	   -‐4	  809	   -‐14	  882	   -‐4	  809	  
Pågående	  nyemission	   714	   112	  480	   714	   112	  480	  
Optionsprogram	   3	  034	   -‐	   4	  424	   2	  252	  
Vid	  periodens	  slut	   367	  458	   137	  110	   367	  458	   137	  110	  

	  

	  

Koncernens	  rapport	  över	  kassaflöden	  
tkr	  

okt-‐dec	  
2013	  

okt-‐dec	  
2012	  

helår	  
2013	  

helår	  
2012	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  
rörelsekapital	   -‐24	  225	   -‐11	  414	   -‐83	  746	   -‐28	  202	  

Förändring	  av	  rörelsekapital	   12	  874	   4	  328	   -‐1	  219	   23	  302	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐11	  351	   -‐7	  086	   -‐84	  965	   -‐4	  900	  
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐11	  909	   -‐4	  590	   -‐37	  191	   -‐12	  168	  
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   311	  899	   11	  564	   411	  004	   22	  514	  
Periodens	  kassaflöde	   288	  638	   -‐112	   288	  847	   5	  446	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  början	   14	  213	   14	  116	   14	  004	   8	  558	  
Kursdifferens	  likvida	  medel	   -‐86	   -‐	   -‐86	   -‐	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  slut	   302	  765	   14	  004	   302	  765	   14	  004	  

	  

	  

Nyckeltal	   okt-‐dec	  
2013	  

okt-‐dec	  
2012	  

helår	  
2013	  

helår	  
2012	  

Avkastning	  på	  eget	  kapital	  	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning	  	   -‐0,64	   -‐0,4	   -‐2,35	   -‐0,96	  
Rörelseresultat,	  tkr	   -‐29	  605	   -‐12	  227	   -‐95	  798	   -‐29	  894	  
Nettoomsättningstillväxt	  (jämfört	  med	  samma	  period	  
föregående	  år)	   51%	   21%	   20%	   124%	  

Rörelsemarginal	  	   neg	   neg	   neg	   neg	  
Genomsnittligt	  antal	  aktier	  före	  och	  efter	  utspädning	   37	  937	  263	   25	  620	  003	   34	  064	  253	   24	  636	  097	  
Kassalikviditet	   709%	   406%	   709%	   406%	  
Soliditet	   88%	   77%	   88%	   77%	  
Eget	  kapital,	  tkr	   367	  458	   137	  110	   367	  458	   137	  110	  
Eget	  kapital	  per	  aktie	   8,95	   4,15	   8,95	   4,15	  
Antal	  anställda	  vid	  periodens	  slut	   143	   88	   143	   88	  

	  

	   	  



	  

	   19	  

Moderbolagets	  resultaträkning	  
tkr	  

okt-‐dec	  
2013	  

okt-‐dec	  
2012	  

helår	  
2013	  

helår	  
2012	  

Nettoomsättning	   59	   15	  341	   42	   52	  035	  
Övriga	  rörelseintäkter	   -‐	   -‐	   7	   19	  
Rörelsens	  kostnader	   -‐4	  735	   -‐27	  282	   -‐21	  101	   -‐81	  965	  
Rörelseresultat	   -‐4	  677	   -‐11	  941	   -‐21	  051	   -‐29	  911	  
Finansnetto	   -‐2	  058	   47	   -‐2	  076	   -‐75	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐6	  735	   -‐11	  894	   -‐23	  127	   -‐29	  986	  
Inkomstskatt	   -‐	   1	  957	   -‐	   6	  652	  
Periodens	  resultat	   -‐6	  735	   -‐9	  937	   -‐23	  127	   -‐23	  334	  

	  

Moderbolagets	  balansräkning	  
tkr	  

31	  dec	  
2013	  

31	  dec	  
2012	  

TILLGÅNGAR	   	   	  
Anläggningstillgångar	   81	  857	   40	  273	  
Summa	  omsättningstillgångar	   350	  156	   131	  113	  
Summa	  tillgångar	   432	  012	   171	  386	  

	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	  
Eget	  kapital	   425	  777	   138	  648	  
Långfristiga	  skulder	   -‐	   5	  705	  
Kortfristiga	  skulder	   6	  235	   27	  033	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   432	  012	   171	  386	  

	   	   	  
Ställda	  säkerheter	   -‐	   6000	  
Ansvarsförbindelser	   Inga	   Inga	  
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Om Seamless 
Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar 
mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360 
hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner världen över hos över 525 000 försäljningsställen. 
Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och mobilhandel hos mer än 40 operatörer 
i 26 länder på fyra kontinenter. Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är 
patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. Seamless grundades 2001 och aktien handlas sedan 
den 13 juni 2012 på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. 
 
Seamless har kontor i: 
Accra, Bukarest, Calcutta, Lahore, Mumbai, Riga, Lodz, London och Stockholm. 
 
Seamless delårsrapport för perioden oktober – december 2013 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 19 februari 2013. Denna delårsrapport har inte 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 19 februari 2014 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610–2660 
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Kommande rapporttillfällen 
 
Seamless aktie jan-dec 2013 

 Kursutveckling	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  195,2%	  
Kortnamn	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEAM	  
Börsvärde	  (31	  dec)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.024	  MSEK	  
Högsta	  kurs	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.75	  
Lägsta	  kurs	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.30	  
Totalt	  antal	  aktier	  (31	  dec)	   41,048,374	  

14	  mar	  2014	   Årsredovisning	  2013	  	  
	  	  	  	  8	  apr	  2014	   Årsstämma	  2014,	  Stockholm	  
	  	  	  6	  maj	  2014	   Delårsrapport	  kvartal	  1,	  2014	  
	  	  	  29	  jul	  2014	   Delårsrapport	  kvartal	  2,	  2014	  
	  11	  nov	  2014	   Delårsrapport	  kvartal	  3,	  2014	  

Kommande rapporttillfällen 


