
Betala med SEQR i kortterminaler som stödjer kontaktlösa
betalningar – NFC automatiskt en del i SEQR
Betalning via NFC (near field communication) kan från och med första kvartalet 2016 automatiskt göras i Nasdaq Stockholm-
noterade Seamless mobila betallösning SEQR. Det spelar därmed ingen roll om handlare tecknat avtal för att stödja SEQR så
länge butiken har en kortterminal som stödjer NFC. Antalet kortterminaler som stödjer NFC tekniken bedöms globalt uppgå till
24 miljoner stycken vid årets slut. 

Konsumenter har hittills kunnat använda sin telefon för att betala med SEQR i butiker som anslutit sin kassalösning till SEQR i de länder där
SEQR är etablerat.

– Vi är idag världsledande i antal avtal med handlare och kedjor, men det har funnits en viss tröghet för hur snabbt vi kan ansluta ännu fler
handlare. Vår nya NFC-lösning eliminerar den flaskhalsen och ger, vid lansering, SEQR-användare möjligheten att omedelbart handla på
miljontals butiker och inköpsställen världen över, även i de länder där man idag inte kan ladda ner SEQR, säger Peter Fredell, vd för
Seamless och fortsätter:

- Handlare kommer fortfarande att ha möjligheten att skriva  avtal med SEQR och därigenom kunna sänka sina transaktionsavgifter väsentligt
och samtidigt dra nytta av funktioner som ökar både försäljningen och lojaliteten hos sina kunder.

Den som har SEQR behöver inte göra någon ytterligare nedladdning för att betala med NFC. Detta innebär dessutom att alla kortterminaler
som accepterar Apple Pay även kommer att acceptera SEQR.

Teknologin bedöms att lanseras i produktion under första kvartalet 2016 och demonstreras för första gången 25 oktober 2015 på Money20/20
i Las Vegas, världens största mässa för betalningar och finansiella tjänster.

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 22 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 35 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, JYSK, 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


