
Internationella betalningar ny tjänst i  SEQR – Erbjuder kostnadsfri
överföring mellan länder
Med Nasdaq Stockholm-noterade Seamless mobila betallösning SEQR blir det nu möjligt att göra internationella överföringar av
pengar – så kallad remittance – mellan SEQR-användare. Initialt erbjuds tjänsten helt utan avgifter och blir därmed det enklaste
och billigaste sättet att skicka pengar till andra länder. Tjänsten lanseras i alla länder där SEQR i dag är etablerat som
betallösning. 

Marknaden för så kallade remittance-tjänster är mycket stor och omsatte år 2014 cirka 600 miljarder dollar. Kostnaden för remittance-tjänster
globalt är i genomsnitt 8 procent. SEQR:s lösning gör det möjligt för en person att helt avgiftsfritt skicka pengar till en person med SEQR-konto
i ett annat land och att mottagaren får överföringen i sin lokala valuta. Utöver internationella överföringar mellan användare blir det nu även
möjligt för den som har SEQR att göra köp i andra länder där lösningen är etablerad.

– Efterfrågan på internationella överföringar ökar hela tiden i takt med att människor blir allt mer rörliga globalt. Samtidigt som de etablerade
betalningsförmedlarna skär emellan stort, vilket gör överföringarna dyra. Här kan SEQR erbjuda ett mycket konkurrenskraftigt och enkelt
alternativ, vilket vi är övertygade om att många kommer att uppskatta, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless och fortsättter: – Den
här tjänsten är en viktig lösning för vår internationella expansion.  

I SEQR:s lösning sker överföringen initialt helt utan avgifter. Beloppet som ska överföras visas i mottagarkontots valuta och krediteringen av
mottagarkontot sker utan fördröjning.

Möjligheten att föra över pengar, samt att kunna genomföra köp i andra länder, finns som en integrerad del i SEQR-appen från och med idag
för alla användare i Europa. För amerikanska användare lanseras funktionaliteten senare under året.

För mer information, kontakta:

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

Jonas Larsson, presskontakt +46 70 108 86 68, jonas.larsson@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 20 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 3,7 miljarder transaktioner genom 575 000 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


