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Genombrott för SEQR 
Flera viktiga avtal har tecknats med detaljhandelskedjor 

Seamless har skrivit kommersiella avtal med Axfood, Dormy Golf, Modebolagen, Webhallen och Kjell & 
Company under eller precis efter kvartalets slut vilket möjliggör för deras kunder att betala med Seamless 
mobila betalningslösning SEQR. Samtidigt fortsätter Seamless traditionella verksamhet, segmentet 
transaktionsväxel, med försäljning av system för elektroniska värdebevis till operatörer och distributörer 
världen över, att leverera stabilt växande resultat. Omsättningen för denna verksamhet har ökat med 36% i 
Q3 och med 16% för helåret jämfört med samma period föregående år. Den expansion och investering i 
vidareutveckling som gjorts av Seamless egenutvecklade transaktionsväxel och SEQR har resulterat i att 
personalstyrkan ökat med åtta personer under kvartalet. Dessa investeringar är förklaringen till kvartalets 
förlust och ligger helt i linje med bolagets förväntningar.

Nyckeltal i korthet Q3                            Omsättning Q3 2009 - 2012

VD:s kommentar
Vår betalningslösning SEQR fortsatte att skörda stora framgångar under tredje kvartalet. Intresset för 
betalningar via så kallade smartphones har ökat kraftigt under perioden och vi har tecknat flera viktiga 
kommersiella avtal där Seamless får en intäkt vid varje köp som görs med SEQR, med bland annat 
detaljhandelskedjor såsom Webhallen och Kjell & Company. I början av fjärde kvartalet tecknade vi 
dessutom ett avtal med Axfood av stor betydelse, inte bara för Seamless, utan även för marknaden kring 
mobila betalningar som helhet. Avtalet innebär att detaljhandelsjätten 
erbjuder alla kunder i samtliga Hemköps-, Willys- och PrisXtrabutiker 
i hela Sverige att betala med SEQR. Avtalet är en stor händelse inom 
mobila betalningar i såväl Sverige som internationellt. 

Intresset för mobila betalningar, såväl i Sverige som globalt, har nu 
tagit fart på allvar. Här kan jag konstatera att SEQR är en produkt 
som håller världsklass och jag drar mig inte för att säga att vår 
teknologi för närvarande är bäst i världen. 

Intresset för vår lösning bland handlarna är mycket stort eftersom 
den hjälper detaljhandeln att spara betydande summor. Det gör vi 
genom att vi har en av få lösningar, även internationellt sett, som gör 
det möjligt för handlarna att undvika de kortinlösande bankerna och 
kortnätverkens höga höga avgifter. Vår målsättning är att via vår 
betalningslösning avsevärt minska kortbetalningsavgifterna för 
handlarna, vilket innebär att handlarna kan göra betydande 
besparingar. Dessutom kräver SEQR inte någon investering i 
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Nettoomsättningen ökade med 280% till 34 221 tkr (9 005)

Rörelseresultatet uppgick till -8 300 tkr (-2 089)

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg)

Resultat efter skatt uppgick till -6 571 tkr (-1 393)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 SEK (-0,07)



hårdvara, utan det räcker med en klisterlapp med en QR-kod bredvid kassan. Till det vill vi hävda att 
säkerheten i SEQR är väsentligt högre än andra lösningar på marknaden. 

Vi känner ett stort stöd bland handlare för att konsumenterna ska börja betala med SEQR, vilket egentligen 
inte är konstigt eftersom det paradigmskifte som nu påbörjats kan liknas vid övergången som gjorts från 
pappersbaserade betalningar såsom kontant- och checkbetalning till kortbetalning.

Även de konsumenter som anammar SEQR hjälper till att driva på denna utveckling då det är enkelt och 
snabbt att betala med sin mobiltelefon. Telefonen har man ju alltid med sig i dag. Dessutom har man alla 
sina kvitton, för varje köp, samlade i SEQR-appen.

Seamless får regelbundet frågan om det är lätt att kopiera vår lösning? Svaret på den frågan är ett rakt nej. 
Grunden för SEQR är vår egenutvecklade transaktionsväxel, ERS 360, som vi har utvecklat och förbättrat 
under mer än tio år, det vill säga under den tid som vi har hjälpt flera av världens ledande mobiloperatörer 
med deras elektroniska och mobila transaktioner. Årstakten på transaktioner genom ERS 360 är nu över      
3,1 miljarder, så även om någon av våra konkurrenter utvecklar en transaktionsväxel är jag övertygad om att 
detaljhandeln väljer en beprövad lösning, då det till syvende och sist handlar om kundernas pengar. Detta 
förhållande gör att de flesta konkurrenterna kring mobila betalningslösningar är beroende av kortföretagens 
transaktionsväxlar, vilket i sin tur resulterar i att handlarna inte sparar några pengar om de väljer alternativ 
till SEQR. 

För oss handlar det nu om att ta en så stor marknadsandel som möjligt under detta tidsfönster när världen 
börjar gå över till mobila betalningar i stor skala. Jag är övertygad om att, även om vi är en medelstor spelare, 
så vill vi hävda att det är svårt för våra konkurrenter att mäta sig med vår överlägsna teknologi; ett försprång 
vi skall försöka utnyttja maximalt. 

SEQR uppmärksammas även på marknader utanför Sveriges gränser och vi har redan slutit våra första 
internationella avtal. Internationella företag hör av sig kontinuerligt och vill ta del av vår lösning. Detta trots 
att vi ännu inte aktivt påbörjat vår internationella marknadsföring av SEQR. 

Vår ursprungliga verksamhet, det vill säga vår transaktionsväxel som används av många stora 
mobiloperatörer utvecklas stabilt. Den senaste tolvmånadersperioden har transaktionsväxeln gått från att 
hantera 2,4 miljarder transaktioner på årsbasis till över 3,1 miljarder. Det betyder även att vår marginal kan  
öka då flera kunder slagit i taket för sin köpta licenskapacitet och därför måste beställa ytterligare kapacitet. 
Detta resulterar i nya intäkter utan några betydande merkostnader för Seamless.

Sammantaget har vi ett mycket starkt utgångsläge. Nu ser jag fram emot att vara med och leda Seamless, 
med målet att bli en ledande global spelare inom mobila betalningar.

Peter Fredell
VD
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Ekonomisk översikt

* Seamless hade vid periodens utgång ett teckningsoptionsprogram utestående om 1 000 000 
teckningsoptioner med inlösen 15 december 2013 – 16 januari 2014 som är ”in the money”. Då resultatet 
är negativt uppstår ingen utspädningseffekt av dessa teckningsoptioner. Under perioden har ett 
teckningsoptionsprogram som löpt mellan 2009-2012 lösts in och 1 358 125 aktier tecknats vilket medfört 
att Seamless erhållit 9 606 tkr i likvid.

Koncernen

Omsättning
Seamless omsättning ökade under det tredje kvartalet med 280 procent till 34 221 (9 005) tkr. För årets nio 
första månader ökade omsättningen med 217 procent till 99 594 (31 373) tkr.
Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxelverksamhet med 36 (100) procent och med 
64 (0) procent på affärsområdet Distribution.

Resultat

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 300 (-2 089) tkr under tredje kvartalet. 

• Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till -472 (110) tkr. 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,07) SEK för kvartalet. 

Seamless

4

tkr juli-septemberjuli-september januari-septemberjanuari-september helår

2012 2011 2012 2011 2011

Nettoomsättning 34 221 9 005 99 594 31 373 59 985

Rörelseresultat −8 300 −2 089 −17 667 −5 313 −6 264

Finansiella poster, skatt 1 729 696 4 081 1 483 1 355

Periodens resultat −6 571 −1 393 −13 586 −3 830 −4 909

Balansomslutning 77 255 35 341 77 255 35 341 75 017

Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,26 -0,07 -0,56 -0,19 -0,24

Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg

Soliditet % 51% 57% 51% 57% 57%

Balanserade utvecklingskostnader 10 354 2 631 10 354 2 631 3 584

Avskrivningar −516 -385 −1557 -1 132 -1 598



Anställda 
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 64 (41). Affärsområdet Transaktionsväxel hade 62 (41) 
anställda och affärsområde Distribution 2 (0) anställda. Utöver detta har Seamless konsulter huvudsakligen i 
Indien, Ghana och Pakistan, sammantaget ca 25 personer. Seamless har under det tredje kvartalet haft en 
intensiv rekryteringsperiod och personalstyrkan har ökat med 14% sedan föregående kvartal. Detta är en 
utveckling som kommer fortsätta och bolaget räknar med att under fjärde kvartalet fortsätta rekrytera 
personal i en hög takt, framförallt inom försäljning och utveckling.

Investeringar 
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 2 100 (416) tkr. Justering av valutakurser för 
kundkontrakt samt goodwill för det förvärv som genomfördes i oktober 2011 har gjorts med -950 tkr (0). 
Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 2 990 (375) tkr medan avskrivningar uppgick till 
-516 (-385) tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 085 (-332) tkr för tredje kvartalet. Likvida medel 
uppgick vid kvartalets utgång till 14 116 (4 845) tkr. 

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -446 (0) tkr fördelat på 
långsiktig skuld om -257 (0) tkr samt kortsiktig skuld om -189 (0) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder 
till banker.

 Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel samt avbetalning på hårdvara som 
vidaresålts till kunder. I övrigt har koncernen inga lån. Därutöver har koncernen en outnyttjad 
checkräkningskredit om 6 000 tkr. Seamless har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 51 
(57) procent. Under perioden har det teckningsoptionsprogram som löpte mellan 2009-2012 lösts in. Detta 
har medfört att Seamless erhållit ytterligare 9 606 tkr i likvid för teckningsoptionerna vilket till stor del 
förklarar det positiva kassaflödet under perioden.  

Utsikter för 2012
Seamless har valt att inte lämna någon prognos för 2012.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 12 290 (9 005) tkr och periodens resultat 
uppgick till -6 369 (-1 545) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev -36 (37) tkr och likvida medel uppgick vid 
kvartalets slut till 12 735 (3 777) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 56 (33) personer vid 
kvartalets slut.
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Affärsområde Transaktionsväxel
• Verksamhet i: Seamless Distribution AB

• Startades: 2001

• Produkter inkluderar: E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations (MOPS)

Bakgrund
Seamless levererar system för elektronisk påfyllning av kontantkort, vilket är ett mer effektivt och säkert 
alternativ till det tidigare etablerade fysiska värdebeviset (scratch card) som innehåller en påfyllningskod. 
Detta då inga koder fysiskt behöver tryckas och distribueras till återförsäljare. Koderna lagras istället 
elektroniskt i Seamless transaktionsväxel, något som sparar betydande summor för operatörerna då dessa 
slipper skicka ut fysiska koder till sina återförsäljarled. 

Sedan den första installationen gjordes, för över tio år sedan, har utveckling av Seamless ERS 360, 
plattformen för Seamless transaktionsväxelverksamhet och mobila betalningslösning SEQR, följt de nya 
behov och marknadskrav som ständigt ökat då fler och fler produkter och tjänster lanserats elektroniskt.

Marknadsutveckling Q1-Q3 2012
Transaktionsvolymen för elektronisk påfyllning av kontantkort hanterad av Seamless transaktionsväxel har 
ökat rejält under årets första tre kvartal. Det är en ökning driven, dels av abonnenttillväxten på de 
marknader där Seamless kunder är verksamma, dels av en migration av den traditionella påfyllningen av 
kontantkort med fysiska skrapkoder till elektronisk påfyllning. 

En ökning av transaktionsvolymen har bidragit till ökade intäkter från mjukvarulicenser och ökade 
supportintäkter till följd av de förhöjda trafiklicenserna då supportbeloppet kunden betalar är baserat på 
storleken på systemet och den licenskapacitet kunden har. Bara under det tredje kvartalet har Seamless 
erhållit beställningar för licensexpansioner till ett sammanlagt värde om ca 5 MSEK. I kvartalet har Seamless 
också fått beställningar för systemuppgraderingar från kunder med äldre versioner av ERS till ett 
sammanlagt ordervärde om ca 7,4 MSEK. Merparten av detta kommer att erkännas som intäkter under det 
fjärde kvartalet. Uppgraderingarna medför på sikt att drift och underhåll av transaktionsväxeln underlättas 
markant, samtidigt som de senaste versionerna av ERS 360 möjliggör transaktionsvolymer som är i princip 
obegränsade.

Marknadsutsikter
Utöver en stabil intäktsström från befintliga mobiloperatörkunder, med både ökade mjukvarulicenser samt 
supportintäkter, har Seamless bra förutsättningar att göra affärer med nya kunder där Seamless är med i 
slutfasen av upphandlingen.

Då grundbehovet uppfyllts har Seamless kunder sökt nya sätt att bredda sitt utbud mot marknaden. Detta 
gäller såväl mobiloperatörer som distributörer. Något som skett huvudsakligen på två sätt: 
genom att erbjuda nya tjänster via den befintliga plattformen alternativt att öka antalet produkter som 
distribueras inom varje kanal.

För mobiloperatörer som beslutar att sköta distributionen genom egna kanaler är det viktigt att på ett enkelt 
sätt kunna bygga och administrera ett distributionsnätverk, samt att ge slutkunden flera möjligheter att köpa 
och fylla på sitt mobilkonto.
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För Seamless operatörskunder har en viktig del varit att kunna skapa och erbjuda värdeadderande tjänster 
(Value Added Services, VAS) till sina kunder, något som har varit ett effektivt verktyg för operatörerna både 
för att behålla existerande kunder och för att attrahera nya. Operatören kan sedan välja att ta en 
engångsavgift av användaren eller ha en transaktionsbaserad modell, beroende på vilken typ av tjänst som 
erbjuds. VAS kompletterar Seamless produktutbud mot operatörer och ger en konkurrensfördel. Seamless 
kan på så sätt vara en helhetsleverantör för mobiloperatörer.

Marknaden generellt för elektronisk påfyllning av kontantkort har gått i allt högre utsträckning från att ha 
varit en enskild produkt till att bli ett ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Att genom samma 
distributionskanal och teknikplattform kunna hantera olika typer av elektroniska produkter är en stor 
konkurrensfördel som är enormt värdefull för Seamless existerande och blivande kunder.

Nya behov och Seamless position
Den ovan beskrivna utvecklingen ställer allt större krav på teknikplattformen som ska kunna hantera ett 
ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Seamless transaktionsväxel är en teknikplattform som 
erbjuder de nödvändiga funktionerna för integration och hantering av olika aktörer i ekosystemet som 
mobiloperatörer, distributörer, handlare, banker och har kapaciteten samt prestandan som behövs för att 
kunna hantera det snabbt ökade transaktionsflödet som krävs.

TRANSAKTIONSVÄXELN I KORTHET

tkr juli-septemberjuli-september helår

2012 2011 2011

Nettoomsättning 12 203 9 005 45 709

Tillväxt, % 36% -49% -9%

Rörelseresultat −8 401 −2 089 −5 854

Rörelsemarginal neg neg neg
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Affärsområde Distribution
• Verksamhet i: SIA Lettel

• Startades: 2011

• Produkter inkluderar: Fysisk distribution av mobil topup/påfyllnadskoder och andra elektroniska produkter 
via detaljister, banker och onlinekanaler

Bakgrund
Prepaid topup är en av världens mest sålda tjänster. Över hela världen har distributionen skiftats från fysisk 
distribution av s.k. scratch cards till elektroniskt distribuerad påfyllning. Seamless har en av de mest 
utvecklade tekniska lösningarna för detta. Inom ramen för Seamless övergripande verksamhet levereras 
Seamless plattform till distributörer i Europa och Asien, och till mobiloperatörer samt banker, men används 
sedan ett år tillbaka också i uppbyggnaden av Seamless egen distributörsverksamhet.

Under 2011 förvärvade Seamless den lettiska distributören Lettel. Lettel säljer påfyllning av kontantkort och 
andra e-produkter för mobiltelefoni. Förhandlingar pågår på flera marknader om ytterligare förvärv som ett 
led i byggandet av en europeisk distributionsorganisation.

Marknadsutveckling Q1-Q3 2012

Från att ha fokuserat på leverans av den tekniska plattformen för distribution och tjänster runt denna, tar 
Seamless nu steget att bli en komplett distributör i flera länder. Detta innebär en vertikal integration i 
marknader som vi redan känner väl efter tolv år som teknikleverantör till detta område. Att Seamless tagit 
steget att bli distributör innebär en kraftigt ökad omsättning och sker genom direkta distributionsavtal med 
mobiloperatörer och med detaljhandlare inom ett flertal branscher. Detta ger en stark position när andra e-
produkter och betalningstjänster, såsom SEQR, skall introduceras i detaljhandelsledet. Vidare sker detta i 
ett läge där många detaljhandelskedjor upphandlar service kring e-produkter i gränsöverskridande avtal 
som omfattar service i många länder.

Marknadsutsikter

Centraleuropa är ett prioriterat område för förvärv då marknaderna här står i begrepp att konsolideras. De 
flesta marknader är kraftigt fragmenterade och de många distributörerna köper teknik och kringservice från 
tredje part. Seamless styrka finns i ägandeskapet till tekniken, något som gör oss mycket snabba i 
förändringar och integrationer, samt i möjligheten att kombinera service mot detaljhandlare med ett bredare 
utbud av tjänster. Erbjudandet kombinerar befintliga tjänster inom topup med nya e-tjänster och sist men 
inte minst ny betallösning i form av SEQR samt kringtjänster som fakturabetalning och riktade erbjudanden 
till konsument.

Vid insteg på nya marknader påbörjas en parallell bearbetning av flera kanaler samtidigt. Potentiella förvärv 
studeras och bearbetning av detaljhandel och banker påbörjas. Samtidigt etableras kontakter med 
leverantörer av kassasystem för att integrationsarbetet mot aktuella kassasystem tidigt skall vara klart. Ett 
aktuellt exempel på detta förfarande är Rumänien där studium av flera förvärv pågår, samtidigt som 
förhandlingar med detaljhandelskedjor och banker kommit långt. Det första bankavtalet, Garanti Bank, 
tecknades på ett tidigt stadium.

För Seamless kommer detta att innebära en kortare ledtid för att komma ut med nya produkter på 
marknaden, eftersom Seamless kan styra produktutbud och lansera sina egna produkter i en snabbare takt. 
Att ha distributörsverksamheten internt är en stor fördel jämfört med många konkurrenter eftersom teknik- 
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och affärsutveckling finns internt väl länkade till varandra. Vidare tas ett mellanhandsled i 
distributionskedjan bort. Denna effektivisering leder till högre marginal per såld produkt. 

Elektronisk distribution
Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till 
återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Först i samband med en konsuments köp blir den 
elektroniska koden utskriven i fysisk form från exempelvis ett kassasystem. Påfyllning av 
kontantkortsmobiler sker alltså genom att konsumenten köper en påfyllnadskod (e-voucher) eller gör ett 
köp med en s.k. direkt påfyllning av ett mobiltelefonnummer hos operatören (e-topup).

En e-voucherkod kan användas direkt, sparas för att användas senare eller för att ges till annan person. E-
topup ger när den används alltid en omedelbar påfyllning av användarens konto hos operatören.

Distributörer och återförsäljare
Distributörer och återförsäljare av fysiska värdebevis är ofta traditionella försäljningsställen för tobak, 
livsmedel, godis, tidningar och tillbehör till mobiltelefoner, men även större kedjor inom dagligvaruhandeln. 
De har ofta en välfungerande logistikorganisation och ett nätverk av försäljningsställen. Aktörer som 
erbjuder elektronisk distribution kan vara samma som ovan men här finns också tjänsteleverantörer som 
inte har distributionsbakgrund men erbjuder den tekniska lösningen till distributörer och kedjor i 
återförsäljarledet. I mer utvecklade länder är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, 
snabbmatskedjor och banker de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är 
infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker.

DISTRIBUTION I KORTHET

tkr juli-septemberjuli-september helår

2012 2011 2011

Nettoomsättning 22 018 - 14 276

Tillväxt, % - - -

Rörelseresultat 101 - -554

Rörelsemarginal 0,5% - neg
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SEQR
• Verksamhet i: Seamless Distribution AB

• Startades: 2012

• Produkter inkluderar: Mobila betalningar

Rapportperioden har varit intensiv för Seamless mobila 
betalningslösning SEQR. De första kommersiella avtalen 
som ger Seamless en del av intäkterna har skrivits och 
nya samarbeten med flera av marknadens viktiga aktörer 
har inletts. Vidareutveckling av SEQR och kompletterande 
funktioner har även präglat tredje kvartalet och intresset 
för tjänsten är fortsatt stort bland både handlare och 
konsumenter. 

Fler och fler upptäcker fördelarna med SEQR och vad 
som skiljer oss från våra konkurrenter. De handlare som 
får stifta bekantskap med SEQR inser snabbt vilken stor 
kostnadsbesparing vår lösning innebär, att det inte behövs  
några investeringar i hårdvara samt hur säker och smidig 
lösningen är såväl för personal som för kunder. Handlarna 
är därmed med och driver utvecklingen. Konsumenter 
som börjar använda SEQR inser också direkt fördelarna – 
enkelheten och smidigheten med att även ha plånboken i 
mobilen. Dessutom får kunden sina kvitton samlade i 
mobilen. 

Så fungerar SEQR
SEQR är marknadens enklaste system för betalning via mobilen. Systemet sparar stora summor för 
handlarna och i en förlängning sannolikt även för konsumenten. Allt kunden behöver göra för att betala är 
att med hjälp av sin smarta mobiltelefon och applikationen SEQR skanna en QR-kod och att därefter med 
en personlig kod godkänna att betalningen dras från ett faktura- eller bankkonto. QR-koden är 
sammanlänkad och unik för kassan och koden är i sin tur kopplad till Seamless transaktionsplattform. 

Tekniken bakom SEQR gör att handlaren inte behöver investera i någon dyr hårdvara eller omständlig 
installation för att kunna erbjuda sina kunder betalning med hjälp av mobilen. Det är genom att systemet 
kringgår kortföretagens höga avgifter som det finns möjlighet för handlaren att spara stora summor på lägre 
transaktionskostnader.  

Med SEQR är det även möjligt att betala pappersfakturor med hjälp av mobilen om fakturan försetts med en 
QR-kod. På så sätt slipper man krångliga OCR-nummer och fakturan blir betald med bara ett par 
knapptryckningar. På samma sätt kan man med mobilen enkelt betala både vid e-handel och via 
direktutskick hem i brevlådan – allt som behövs är en QR-kod.

Nya tjänster och funktioner
Tack vare tekniken bakom är det enkelt att utveckla och addera nya kostnadseffektiva tjänster och 
funktioner till SEQR. Under tredje kvartalet har Seamless till exempel lanserat följande:

Seamless
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Betala direkt till privatpersons bankkonto
Denna funktion gör SEQR till den första betalningslösningen i världen för mobilen som både kan användas 
för att betala i fysiska butikskassor och på nätet samt helt gratis betala privatpersoner direkt in på deras 
vanliga bankkonto oavsett banktillhörighet, något som kan användas när en privatperson vill föra över 
pengar vid till exempel ett köp på Blocket eller när man vill dela en restaurangnota. Det enda man behöver 
göra för att skicka pengar är att ange mottagarens mobilnummer. För att ta emot pengar måste mottagaren 
ha en smartphone och i SEQR-appen ange vilket bankkonto de ska sättas in på. Mottagaren behöver dock 
inte ha installerat appen vid tillfället då pengarna skickas – avsändaren kan välja att samtidigt bjuda in 
mottagaren att ladda ner SEQR. Lösningen innebär att varken avsändare eller mottagare behöver uppge 
känsliga uppgifter som person- eller kontonummer till varandra. 

Riktade värdeerbjudanden
Under oktober månad introduceras en ny tjänst som innebär möjlighet för handlare och kedjor att rikta sälj- 
och kampanjerbjudanden till de som betalar med SEQR. Tjänsten blir därmed en ytterligare möjlig 
intäktskälla för Seamless.  

SEQR Mobilkassan
SEQR Mobilkassan är en betalningslösning för smartphones, surfplattor och datorer för det mindre 
företaget. Systemet innebär att hantverkaren, torghandlaren eller caféinnehavaren till exempel kan använda 
sin mobiltelefon för att säkert och smidigt acceptera mobila betalningar. Det är helt gratis att komma igång 
och transaktionsavgifterna är betydligt lägre än för kortbetalningar. 

Allt fler aktörer väljer SEQR
Rapportperioden har särskilt präglats av den lanseringskampanj som Seamless har genomfört tillsammans 
med Axfood. SEQR är ett av de system för mobil betalning som Axfood har valt att under sommaren 2012 
göra pilotprojekt med i en av sina Hemköpsbutiker – Hemköp Mariahallen i Stockholm. I september tog 
Axfood beslutet att fortsätta samarbetet och utöka med SEQR i tre ytterligare butiker; Hornstull, Täby och 
Östermalmstorg. Seamless har i samband med detta fortsatt kampanjen i syfte att få så många 
konsumenter som möjligt att uppmärksamma SEQR. Axfood har efter rapportperioden fattat beslut att 
införa SEQR i samtliga sina butiker runt om i Sverige. Det betyder att konsumenterna kan betala med i 
SEQR på Hemköp, Willys och PrisXtra. Detta är det hittills största projektet att införa mobila betalningar i 
Sverige och ett av det största i världen. 

Även Webhallen med sina sju butiker runt om i landet har tecknat ett kommersiellt avtal om att låta sina 
kunder betala med SEQR – både i butik och på nätet. Strax efter rapportperioden har dessutom ett 
kommersiellt avtal med hemelektronikskedjan Kjell & Company skrivits. I båda fallen innebär avtalen att 
Seamless får en andel av omsättningen som går via SEQR.

Ytterligare företag verksamma inom e-handel har under perioden upptäckt fördelarna med SEQR. Ett av 
dem är Transticket som utvecklar system för biljettförsäljning och biljetthantering. Många av deras kunder är 
arrangörer inom kultur och idrott. Avtalet med SEQR möjliggör för konsumenter att betala för exempelvis 
entrébiljetter med hjälp av mobilen. 

En stor och betydande händelse under perioden är Västtrafiks upphandling av mobil betalningstjänst som 
tilldelats Seamless. Anbudet innefattar en betaltjänst för SMS-biljetter under de två kommande åren med 
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Västtrafik är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag med cirka 
375 000 resenärer dagligen. Seamless vann upphandlingen i konkurrens med några av Sveriges största 
aktörer på marknaden för SMS- och kortbetalningar. I och med avtalet ges Seamless möjligheten att 
ytterligare bredda sitt utbud och en stor ny grupp konsumenter får stifta bekantskap med SEQR. 

Seamless
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I juli tecknade även McDonald’s pilotavtal med Seamless. SEQR testas på fyra restauranger i Stockholm 
och har tagits emot väl av både personal och kunder.

Betalning via faktura- eller bankkonto
Lanseringen av SEQR har genomförts i samarbete med finansbolaget Collector och i juli lanserade man 
gemensamt tjänsten SEQR Fakturakonto som fungerar precis som ett kreditkort. Alla inköp samlas på en 
samlingsfaktura och kunden får upp till 60 dagars räntefri kredit och möjlighet till delbetalning. För de som 
vill betala med SEQR direkt från ett bankkonto finns den möjligheten via SBAB Bank som är den första 
banken att erbjuda SEQR till sina kunder. 

Intresse för SEQR finns även internationellt. Under perioden har avtal med Garanti Bank i Rumänien 
tecknats. Banken är Turkiets tredje största bank, med verksamhet i ett antal länder utanför Turkiet. 
Samarbetet innebär att man tillsammans med  Seamless kommer att introducera SEQR i Rumänien hos ett 
antal stora detaljhandelskedjor.

Integrering av SEQR i kassasystem
Intresset för SEQR fortsätter att vara stort bland företag som levererar olika typer av kassasystem för 
butiker, restauranger, hotell osv. Bland annat har pilotavtal med Rebnis Hotel Systems, som levererar 

restaurang-, boknings- och tidssystem till den svenska 
besöksnäringen, tecknats under perioden.  Även samarbete med 
EG Retail, en av Sveriges ledande leverantörer av 
branschanpassade affärssystem för bland annat detaljhandeln, har 
även inletts. 

Marknadsutsikter
Marknaden för mobila betalningar har i likhet med andra kvartalet 
fortsatt att explodera även under detta kvartal. Vi kan dock se två 
tydliga skillnader sedan sist. Det ena är att fler konkurrerande 
aktörer har hunnit med att lansera sina lösningar och det andra är 
Apples lansering av iPhone 5. Apples nya mobiltelefon visade sig 
sakna så kallad NFC-teknik som flera av våra konkurrenter har 
grundat sina lösningar för mobila betalningar på. Även handlarnas 
kortterminaler måste ha stöd för NFC och enligt tidningen 
Internetworld är endast två procent av terminalerna förberedda för 
NFC-betalningar på den amerikanska marknaden. 

Med SEQR behövs inte några omständliga installationer eller dyr 
hårdvara, utan det enda handlaren behöver göra är att enkelt koppla 

kassasystemet till en unik QR-kod som klistras upp bredvid. Detta ger SEQR inte bara ett försprång utan 
även ett ännu större utrymme att fortsätta visa både handlare och konsumenter fördelarna med SEQR 
jämfört med andra lösningar.

I grunden är det Seamless egenutvecklade transaktionsväxel som ger de stora fördelarna för både handlare 
och konsumenter. Växeln gör det möjligt att utföra betalningarna utan inblandning av företag som Visa och 
Mastercard och för handlare innebär det att de slipper kortinlösande banker och kortnätverkens höga 
avgifter. Seamless har under över tio års tid använt transaktionsväxeln för att fylla på kontantkort till mobiler, 
något som gör att den klarar av att hantera en mycket stor mängd transaktioner, i dagsläget över 3,1 
miljarder årligen.
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I Svensk Handels och Visitas sammanställning av vad handeln och restaurang- och hotellnäringen har för 
önskemål när det gäller mobila betalningar i butik är faktorer som minskad tidsåtgång, lägre kostnader, 
enkel, smidig och flexibel användning för personal och bibehållen säkerhet av stor vikt. SEQR uppfyller alla 
dessa punkter. Det går lika fort, i de flesta fall mycket fortare, att betala med SEQR som med kort. 
Kortnätverken ersätts med SEQR och detta innebär att transaktionskostnaderna minskar dramatiskt. I och 
med att betalning med SEQR är så enkel innebär det inte heller något extra arbete för de anställda. 
Responsen från de butiker där SEQR redan används är mycket positiv. Seamless transaktionsväxel gör att 
säkerheten bibehålls eller förbättras jämfört med kortnätverken. Registreringen till SEQR sker dessutom via 
e-legitimation och alla köp godkänns med en personlig pinkod.

Tydligt är att många mindre handlare valt att avvakta responsen från de större kedjorna som under 
begränsade perioder testat olika system för mobila betalningar. Med SEQR Mobilkassan är det dock nu 
möjligt för små- och egenföretagare som torghandlare, caféinnehavare och frisörer att enkelt ta emot 
SEQR-betalningar. Det enda som behövs är applikationen SEQR Mobilkassan. Den innebär att kunden med 
sin mobil kan skanna en QR-kod på företagarens mobil, surfplatta eller dator. Därmed kan man enkelt 
undvika kontanter utan att investera i en dyr kortterminal.

Flera av de aktörer som lanserat mobila betalningstjänster under den senaste tiden har gjort det med 
funktioner där privatpersoner kan skicka pengar till varandra. Tjänsterna kostar dock oftast pengar eller 
kräver att man har tillgång till en extra hårdvaruapparat som appliceras på mobilen. Med SEQR är det helt 
gratis att skicka pengar person till person och det enda man behöver göra är att ange mottagarens 
mobilnummer. Mottagaren anger i sin SEQR-app vilket bankkonto pengarna ska sättas in på.

Mycket tyder på att mobila betalningar kommer att fortsätta slå till med kraft de närmaste åren. Enligt en 
prognos av Visa kommer hälften av alla betalningar ske via mobila enheter 2020 och i en undersökning som 
Telia genomförde för ett år sedan uppger närmare hälften av mobilanvändarna att de kommer att genomföra 
köp med mobilen inom två år. En färsk undersökning genomförd av SBAB Bank visar att 34 procent av 
Sveriges befolkning är positiva till möjligheten att betala i butik med mobilen. Detsamma gäller för 
möjligheten att betala mellan privatpersoner och majoriteten tror att mobilbetalningar slår igenom på allvar 
inom två år. Det som oroar och gör konsumenterna skeptiska är framförallt säkerhetsaspekten och risken 
för avgifter.   

Utvecklingen av mobila betalningslösningar är även på gång stort internationellt. En av satsningarna är 
företaget Merchant Customer Exchange (MCX) som är ett samarbete mellan några av de ledande 
detaljhandelsföretagen på den amerikanska marknaden, bland annat 7-Eleven, Alon Brands, Best Buy Co, 
Sears Holdings och Wal-Mart Stores Inc. Samarbetet syftar till att erbjuda en gemensam plattform för mobil 
betalning. 

Enligt World Payments Report (årlig undersökning genomförd av Capgemini, The Royal Bank of Scotland 
och Efma) beräknas mobila betalningar öka med mer än 50 procent globalt fram till 2013 och är således 
den betalform som ökar mest. Under 2011 uppskattades antalet mobila betalningar världen över till 7 
miljarder och över 141 miljoner personer betalade under året för en vara eller tjänst med hjälp av mobilen. 
Endast 2,1 procent av alla mobilanvändare använder sig dock av mobila betalningar och därför ses 
potentialen för ytterligare tillväxt som fortsatt enormt stor. Under 2013 förväntas antalet mobila betalningar 
uppgå till 17 miljarder transaktioner världen över.
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Väsentliga händelser under perioden
Följande händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden: 

• Webhallen lanserar SEQR som ett betalningsalternativ, såväl i deras fysiska butiker som på deras 
webhandelsplats webhallen.com. Webhallens kunder får en bättre köpupplevelse. Seamless erhåller en 
procentuell intäkt per transaktion som genomförs via SEQR.

• Seamless vinner offentlig upphandling för att tillhandahålla mobil betalningstjänst till resenärerna hos 
Västtrafik. Västtrafik är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag med cirka 375 000 resenärer dagligen. 
Dessa kommer att använda sig av Seamless transaktionsväxel för SMS- och kortbetalningar. 

• Garanti Bank, Rumänien, blir första bank att lansera en mobilbetalningslösning i Rumänien. Seamless och 
Garanti Bank kommer gemensamt att introducera SEQR på den rumänska marknaden genom ett 
pilotprojekt som kommer innefatta några av de större detaljhandelskedjorna i Rumänien.

• McDonald’s prövar SEQR i ett pilotprojekt i fyra butiker i Stockholm.

Händelser efter rapportperiodens slut

• Kjell & Company och Seamless har tecknat avtal som innebär att Kjell & Companys kunder kommer att 
kunna betala med SEQR i butik med hjälp av sin smartphone. Avtalet innebär att Seamless får en andel 
av omsättningen som går via SEQR.

• Genombrottsorder för mobila betalningar när Axfood och Seamless tecknar avtal kring nationell utrullning 
av SEQR i sina Hemköp-, PrisXtra och Willysbutiker i Sverige.

• Styrelsen för Seamless kallar till extra bolagsstämma för att föreslå stämman att besluta om bemyndigande 
för utgivande av aktier/teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Transaktioner med närstående
Seamless har inte haft några transaktioner med närstående.

Övrigt
Teckningsoptionsprogram 2009/2012
Det teckningsoptionsprogram om totalt 1 400 000 teckningsoptioner, som beslutades på stämma 2009 och 
som löpte ut den 18 juli 2012, har under perioden tecknats med 1 358 125 aktier vilket inneburit att 
Seamless erhållit 9 606 tkr i likvida medel. Detta har också medfört att aktiekapitalet ökat till 12 810 001,50 
kr och antalet aktier ökat till 25 620 003.

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.
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Rörelseförvärv
Den 27 oktober 2011 förvärvade koncernen 100 procent av aktiekapitalet i det lettiska bolaget Lettel för 10 
Mkr. Förvärvet bidrar till att öka koncernens närvaro på marknaderna kring Baltikum samtidigt som det 
bidrar till att Seamless kommer högre upp i värdekedjan och närmare slutkonsumenten.

Lettel påbörjade övergången till digital distribution av kontantkortspåfyllning i Baltikum. Det lettiska bolaget 
LETEL, vars verksamhet består i att erbjuda detaljhandeln terminaler för elektroniska tjänster, gav under 
2005 Seamless uppdraget att implementera ERS 360 hos närbutikskedjan PlusPunkts. Under 2008 bytte 
bolaget namn till Lettel.

Bolaget omsatte under 2011 ca 90 Mkr med en operativ driftsmarginal på ca 2,5 procent. Lettel har sedan 
starten tagit en marknadsandel på cirka 40 procent i Lettland för så kallade påfyllningskoder. Förvärvet 
förväntas inte öka Seamless vinst de kommande tolv månaderna trots en kraftig ökning av omsättningen. 
Detta beror på att resultatet antas belastas av kostnader för integration till följd av förvärvet. Därefter 
förväntas dock förvärvet minska koncernens kostnader genom synergieffekter.

Den goodwill på 7 971 tkr som uppkommit genom förvärvet hänför sig till att köpeskillingen överstigit 
marknadsvärde av identifierbara tillgångar. Goodwill avser förväntade synergieffekter som förväntas uppstå 
genom sammanslagningen av koncernens och Lettels verksamheter.

Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell 
sammanfattar erlagd köpeskilling för Lettel samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder som redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 27 oktober 2011 2011

Eget kapitalinstrument (1 428 570 st stamaktier) 5 000

Villkorad köpeskilling 5 000

Summa erlagd köpeskilling 10 000

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 2011

Kundavtal 2 713

Anläggningstillgångar 116

Varulager 2 205

Kundfodringar 7 754

Likvida medel 964

Leverantörsskulder -10 666

Uppskjuten skatt -407

Övriga kortfristiga skulder -650

Summa identifierbara nettotillgångar 2 029

Goodwill 7 971

Summa erlagd köpeskilling 10 000
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Förvärvsrelaterade kostnader om 375 tkr ingår i övriga externa kostnader i koncernens resultaträkning för 
räkenskapsåret 2011. Verkligt värde på de 1 428 570 st stamaktier som utfärdats som en del av 
köpeskillingen som erlagts för Lettel (5 000 tkr) baserades på ett överenskommet aktiepris uppgående till 
3,50 kr per aktie den 27 juli 2011.

Enligt överenskommelse om villkorad köpeskilling ska Seamless betala ytterligare 5 000 tkr i form av 2 500 
tkr kontant och 2 500 tkr i aktier (antal aktier beror på kursen vid utbetalningstidpunkten). 
Tilläggsköpeskillingen ska betalas två år efter att avtalet slutfördes. Tilläggsköpeskillingen ska erläggas om 
Lettel möter eller överskrider uppsatta omsättningsmål samt om samarbetsavtalet med försäljningskedjan 
PlusPunkts inte har blivit uppsagt den dag då tilläggsköpeskillingen ska betalas.

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 14-15. 

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.

Riksdagen väntas under fjärde kvartalet 2012 ta ställning till förslaget att från och med 1 januari 2013 sänka 
bolagsskatten från 26,3% till 22%. För Seamless skulle en sådan förändring i skattesats innebära cirka 1,7 
miljoner kronor i minskad uppskjuten skattefordran.
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Finansiella rapporter i sammandrag
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

tkr juli-septemberjuli-september januari-septemberjanuari-september helår

2012 2011 2012 2011 2011

Nettoomsättning 34 221 9 005 99 594 31 373 59 985

Övriga rörelseintäkter 19 940 28 - -

Materialkostnader −21 538 −1 789 −63 701 −2 630 −18 246

Övriga externa kostnader −12 821 −4 339 −30 092 −14 468 −21 043

Personalkostnader −6 850 −5 521 −21 470 −17 907 −24 536

Avskrivningar −516 −385 −1 557 −1 132 −1 598

Övriga rörelsekostnader −815 - −469 −549 −826

Rörelseresultat −8 300 −2 089 −17 667 −5 313 −6 264

Finansnetto −472 110 −578 −10 −128

Resultat före skatt −8 772 −1 979 −18 245 −5 323 −6 392

Inkomstskatt 2 201 586 4 659 1 493 1 483

Periodens resultat −6 571 −1 393 −13 586 −3 830 −4 909

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser −932 -1 −1225 -97 -348

Summa totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare −7 503 −1 394 −14 811 −3 927 −5 257
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr 30 sep 30 sep 31 dec

2012 2011 2011

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 19 870 2 631 14 227

- varav goodwill 7 420 - 7 971

- varav balanserade utvecklingskostnader 10 354 2 631 3 584

- varav kundavtal 2 096 - 2 672

Materiella anläggningstillgångar 993 558 615

Andra långfristiga fordringar - 306 278

Uppskjuten skattefordran 10 268 5 501 5 579

Lager av färdiga varor 1 533 790 1 850

Pågående arbete för annans räkning - - -

Kundfordringar 20 250 13 455 22 505

Övriga fordringar 4 579 2 969 18 767

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 646 4 286 2 638

Likvida medel 14 116 4 845 8 558

Summa tillgångar 77 255 35 341 75 017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 39 406 20 109 42 359

Övriga långfristiga skulder 5 513 - 5 025

Uppskjuten skatteskuld 362 - 401

Leverantörsskulder 18 058 1 154 11 393

Aktuella skatteskulder 180 316 931

Övriga kortfristiga skulder 2 724 1 340 1 448

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 013 12 422 13 460

Summa eget kapital och skulder 77 255 35 341 75 017

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i tkr juli-septemberjuli-september januari-septemberjanuari-september helåret

2012 2011 2012 2011 2011

Vid periodens början 37 303 21 503 42 359 24 037 24 037

Periodens totalresultat −7 503 −1 394 −14 811 −3 927 −5 257

Nyemission 9 606 - 9 606 - 5 091

Emissionskostnader - - - - -

Pågående nyemission - - - - 16 100

Optionsprogram - - 2 252 - 2 388

Vid periodens slut 39 406 20 109 39 406 20 109 42 359
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i tkr juli-septemberjuli-september januari-septemberjanuari-september helåret

2012 2011 2012 2011 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital −9 188 −1 543 −16 745 −4 287 −4 076

Förändring av rörelsekapital 5 103 1 211 2 877 −2 564 59

Kassaflöde från den löpande verksamheten −4 085 −332 −13 868 −6 851 −4 017

Kassaflöde från investeringsverksamheten −2 100 −416 −7 621 −703 −1 057

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 565 - 27 047 - 1 233

Periodens kassaflöde 3 380 −748 5 558 −7 554 −3 841

Likvida medel vid periodens början 10 737 5 593 8 558 12 399 12 399

Likvida medel vid periodens slut 14 116 4 845 14 116 4 845 8 558

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr juli-septemberjuli-september januari-septemberjanuari-september helåret

2012 2011 2012 2011 2011

Nettoomsättning 12 290 9 005 36 694 31 372 45 771

Övriga rörelseintäkter 18 - 20 - -

Rörelsens kostnader −20 883 −11 123 −54 683 −37 101 −52 249

Rörelseresultat −8 575 −2 118 −17 969 −5 729 −6 478

Finansnetto −36 37 −122 −52 −89

Resultat före skatt −8 611 −2 081 −18 091 −5 781 −6 567

Inkomstskatt 2 243 536 4 695 1 493 1 567

Periodens resultat −6 368 −1 545 −13 396 −4 288 −5 000

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr 30 sep 30 sep 31 dec

2012 2011 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 34 840 10 547 21 896

Summa omsättningstillgångar 30 919 25 235 43 933

Summa tillgångar 65 759 35 782 65 829

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 40 916 19 677 42 455

Långfristiga skulder 5 000 - 5 000

Kortfristiga skulder 19 843 16 105 18 374

Summa eget kapital och skulder 65 759 35 782 65 829

Ställda säkerheter 6 000 6 000 6 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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NYCKELTAL

Belopp i tkr juli-septemberjuli-september januari-septemberjanuari-september helåret

2012 2011 2012 2011 2011

Avkastning på Eget kapital i % neg neg neg neg neg

Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,26 -0,07 -0,56 -0,19 -0,24

Rörelseresultat −8 300 −2 089 17 667 −5 313 −6 264

Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period 
föregående år) 280% neg 217% neg 19%

Rörelsemarginal i % neg neg neg neg neg

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 25 167 295 20 553 308 24 308 128 20 553 308 20 771 403

Kassalikviditet 139% 168% 139% 168% 199%

Soliditet 51% 57% 51% 57% 57%

Eget kapital 39 406 20 109 39 406 20 109 42 359

Eget kapital per aktie 1,54 0,98 1,54 0,98 1,93

Antal anställda vid periodens slut 64 41 64 41 44
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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, Calcutta, Lahore, Mumbai, Riga och Stockholm.
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) 
upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Seamless Distribution AB (publ.) för perioden 1 
januari till 30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad 
på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 19 november 2012

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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Seamless delårsrapport för perioden juli – september 2012 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 19 
november 2012. Denna delårsrapport har granskats av Seamless 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 november 2012

Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 - 2660

Gunnar Jardelöv 
Styrelsens ordförande

Voria Fattahi 
Styrelseledamot

Peter Fredell 
Styrelseledamot/ 
Verkställande direktör

Peter Grauers 
Styrelseledamot

Johan Kyllerman 
Styrelseledamot

Per Sondén 
Styrelseledamot

Dan Walker 
Styrelseledamot

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

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

Daniel Nyholm, CFO
daniel.nyholm@seamless.se
+46 8 564 878 00

Seamless Distribution AB (publ) 
Dalagatan 100, 113 43 Stockholm 
Organisationsnummer 556610-2660 
info@seamless.se www.seamless.se

All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet
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20 feb 2013 Bokslutskommuniké
14 mar 2013 Årsredovisning
24 apr 2013 Delårsrapport kvartal 1
26 apr 2013 Årsstämma, 10:00, Stockholm
20 aug 2013 Delårsrapport kvartal 2

Kursutveckling 114,6%
Kortnamn SEAM
Börsvärde (30 sep) 563.6 MSEK 
Högsta kurs 26,50
Lägsta kurs 7,70
Totalt antal aktier (30 sep) 25.620.003

Seamless aktie Jan-Sep 2012 Kommande rapporttillfällen
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