
Stororder på Seamless egenutvecklade handterminal till ett värde
av 2,4 miljoner USD
Framgångarna för Seamless (OMX:SEAM) i Afrika fortsätter. Nu är det klart med ytterligare en order i Afrika, denna gång
avseende Seamless egenutvecklade trådlösa POS terminal. 

Ordern är värd 2,4 miljoner USD och är den senaste i en rad ordrar under tredje kvartalet inom affärsområdet Transaktionsväxeln på den
snabbt växande afrikanska marknaden. Totalt har Seamless nu på kort tid fått ordrar värda 5,3 miljoner USD i Afrika.

– Det här är en viktig order på många sätt för oss. Vi har med vår egenutvecklade terminal breddat vår affär och tar därmed en större del av
värdekedjan i vår industri. Det blir också första steget på en snabbväxande marknad för vår egenutvecklade handterminal, som är både
smartare och effektivare än andra lösningar, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless.

Seamless Wireless Point of Sale Terminal, WiPOS, är en integrerad del av transaktionsplattformen ERS 360°. Något förenklat kan terminalen
beskrivas som en mobiltelefon med möjligheten att skriva ut kvitton, värdebevis för att ladda kontantkort och andra värdetransaktioner. Till
skillnad från andra handterminaler kopplar Seamless produkt upp sig mot GSM nätet, vilket både förbättrar täckningen markant, samtidigt som
kostnaderna sjunker. Bland kunderna till Seamless affärsområde Transaktionsväxeln finns internationella telekombolag och distributörer.

Seamless ligger även bakom den mobila plånboken SEQR. SEQR är ett fullständigt finansiellt ekosystem där användare kan koppla sina
lojalitetsprogram, ta del av erbjudanden, köpa och sälja varor, och transferera pengar till varandra. SEQR-appen är gratis och finns för alla
operativsystem.

För mer information, kontakta:

Peter Fredell, koncernchef Seamless, +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Tommy Eriksson, VD Seamless Distribution Systems, +46 705 68 47 86, tommy.eriksson@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 2 oktober 2015 klockan 07:50.

Om Seamless / 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 averbjudanden 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 3,5 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 Apotek Hjärtat. SEQR är etablerat i Sverige,
Finland, Rumänien, Belgien, Portugal, Nedeländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien 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


