
SEQR är live i USA
SEQR fortsätter sin geografiska tillväxt med lansering i USA. Under våren har SEQR med sin snabba expansion positionerat sig
som en av de ledande aktörerna för mobila betalningar på den europeiska marknaden och finns idag i tio länder. Med den
amerikanska marknaden nu tillagd, blir SEQR en av världens bredast etablerade mobila betallösningar för både handlare och
konsument.

Tidigare i år inledde SEQR sin etablering på den amerikanska marknaden. Under de månader som har passerat har man med Daniel
Bessmert, general manager för SEQR i USA, i spetsen satsat på att bygga upp den amerikanska organisationen och etablera strategiska och
långsiktiga relationer till partners och återförsäljare.

– Det är en riktig fjäder i hatten att nu vara live i USA. Vi har en expansiv tillväxtstrategi och den amerikanska marknaden är med sina över 300
miljoner konsumenter en viktig pusselbit som stärker vår totala marknadsposition, säger Peter Fredell, vd för Seamless.

SEQR är nu en av mycket få spelare i världen som kan erbjuda mobila betallösningar till företag som verkar på en global marknad, vilket
underlättar för såväl handlare som för konsument. Med SEQR får handlare ett säkert och mer kostnadseffektivt alternativ till traditionella
betallösningar och konsumenter har möjlighet att handla både online och i butik hos desamma. Allt med en och samma lösning.

– Vi är nu strategiskt riggade och har flera handlare på väg in. Det är många som är nyfikna på mobila betalningar, vilket jag även upplevde
under min tid på Visa, Monitise samt PayPal som alla satsar hårt på mobila betalningar. Men marknaden har väntat på en mobil
betalningslösning som är enkel och kostnadseffektiv att implementera. Här levererar SEQR på alla punkter, säger Daniel Bessmert, General
Manager för SEQR i USA.

För mer information:

Daniel Bessmert, General Manager SEQR USA +1 718 8792169, daniel.bessmert@seqr.com

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

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni, 2015 klockan 07.50.

Om SEQR

SEQR (se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot
pengar gratis, samla alla kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del av erbjudanden direkt i mobilen. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-
appen skanna en QR-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR är också anpassad för
NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt för handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella
kortbetalningar. SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner.

Grundat 2001 och verksamt i 26 länder hanterar Seamless årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen.
Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR. 6 200 handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag
bland annat handla på Hemköp, Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och Dormy. SEQR är etablerat i
Sverige, Finland, Rumänien, Belgien, Portugal, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien. 2013 utsågs SEQR som vinnare i
kategorin Best Mobile Money Deployment in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn
SEAM. www.seqr.se


