
Första licensen klar för SEQR i USA
Seamless mobila betallösning SEQR, som för ett par veckor sedan lanserades i USA, erhåller nu sin första MTL, Money
Transmitter licence, utfärdad i delstaten Missouri.  

SEQR har under de senaste åren slutit flera strategiska partnerskap på plats i USA och samtidigt integrerat tjänsten mot det amerikanska
ACH-systemet. Detta gör det möjligt för företag att erbjuda sina handlare och användare en avsevärt förbättrad shoppingupplevelse genom
ökad transaktionshastighet och lojalitet, minskad risk för bedrägerier och betydligt lägre transaktionskostnader. Den nu erhållna licensen
möjliggör lansering av flera av SEQRs tjänster.

"Det är en milstolpe att vi har den första licensen på plats i USA. Dessa licenser gör att vi kan erbjuda ett större utbud av funktioner även på
den amerikanska marknaden. Som till exempel MyShop, där användaren kan skapa och distribuera sina egna radannonser. Ett annat exempel
är möjligheten att kunna skicka och ta emot pengar kostnadsfritt mellan användare vilket förenklar vardagen för miljontals amerikaner ", säger
Peter Fredell, vd på Seamless. 

"Vi är glada över att tillsammans med våra partners och kunder nu ytterligare stärka vårt produkterbjudande i USA. Detta viktiga steg i vår
expansion flyttar fram vår position som en ledande spelare inom mobila betalningslösningar", fortsätter Daniel Bessmert, General Manager för
SEQR USA. 

Under det senaste året har Seamless förberett och arbetat med ansökningarna till de flesta av USA’s delstater. Nu med första licensen på plats
är förväntningen att resterande licenser ska godkännas löpande inom den kommande tolvmånadersperioden.

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 1 juli, 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, Nedeländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbrittanien och USA. 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


