
JYSKs kunder i Finland kan snart shoppa med mobilen – SEQR
blir tillgängligt i samtliga JYSK-butiker
Seamless, noterat på Nasdaq OMX, har utökat samarbetet med JYSK. Seamless kommer framöver även att erbjuda sin digitala
betallösning SEQR i 69 JYSK-butiker i Finland. I Sverige har 134 JYSK-butiker erbjudit SEQR-betalningar sedan september 2015.
SEQR beräknas bli tillgängligt för JYSKs kunder i Finland i februari 2016.

– Mot bakgrund av den framgångsrika lanseringen av SEQR i våra svenska butiker är det här ett naturligt steg för oss, och vi är mycket glada
över att kunna introducera SEQR till våra kunder här i Finland, säger Laura Kiianlinna-Tunkelo, VD för JYSK Finland.

Den digitala betallösningen SEQR är enkel och användarvänlig. Kunderna ansluter sitt bankkonto till SEQR-appen, och efter att ha skannat
QR-koden i kassan slutförs betalningen genom ett par knapptryckningar på telefonen. Transaktionen är helt säker för kunden, eftersom ingen
känslig data lagras i eller överförs från mobiltelefonen.

 – Vi är mycket glada över att kunna erbjuda JYSKs kunder i Finland att handla med SEQR. Vårt utökade samarbete med JYSK internationellt
visar att SEQR är den perfekta lösningen för handlare med verksamhet i flera länder. Med SEQR erbjuder vi ett säkert, bekvämt och prisvärt
sätt att shoppa som gynnar både kunder och handlare, säger Peter Fredell, VD på Seamless.

SEQR innebär flera fördelar för kunderna utöver att det är bekvämt att betala med mobilen, bland annat marknadens mest gynnsamma
bonusprogram, med upp till 3 procents återbäring på alla köp.

SEQR-kunder kan också skicka pengar till varandra, sälja varor genom att skapa digitala annonser i tjänsten MyShop och lägga ut dem på
sociala medier, spara kvitton digitalt, ansluta sig till kundklubbar, betala för parkering och få digitala rabattkuponger och erbjudanden.

JYSK har 2 300 affärer i 41 länder och en årlig omsättning på 2,9 miljarder EUR. I Finland uppgick JYSKs omsättning under 2014 till
98,1 miljoner EUR.

För mer information:
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Jonas Larsson, presskontakt, Seamless, +46 70 108 86 68, jonas.larsson@seamless.se

Heikki Kronqvist, finansansvarig, JYSK Finland, +358 444 100 400, hkro@jysk.com

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 17 december 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, 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


