
Seamless ingår partnerskap med Xpress Money och går in på
marknaden för internationella överföringar
2015 skickades cirka $601 miljarder [1] från utländska arbetare till familjer boende i hemlandet med en genomsnittlig överföringsavgift på
7.37% (Q4 2015). Dessa internationella överföringar är en av de största finansiella inflödena till utvecklingsländerna. Seamless (SEAM) går nu
in i denna marknad genom ett partnerskap med Xpress Money, ett av de mest välkända varumärkena inom branchen. Genom Seamless
mobila betalningsplattform SEQR kan Xpress Money och Seamless erbjuda sina kunder ett bekvämt, säkert, snabbt och prisvärt sätt att skicka
pengar från ett land till ett annat.

”Vårt partnerskap med Xpress Money är ett bevis på mångsidigheten i SEQR som en betalningsplattform och finansiellt ekosystem. Vi är
väldigt glada över att gå in på marknaden för internationella överföringar tillsammans med en så viktig global spelare, säger Peter Fredell, vd
för Seamless som tillhandahåller den digitala betalningsplattformen som utgör SEQR.

Xpress Money är ett av de snabbast växande företagen inom internationella överföringar med regionala kontor i 25 länder såsom
Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Fillippinerna, Förenade Arabemiraten och Indien. Varumärket finns representerat i 150
länder genom 170 000 ombud över hela världen. Xpress Money erbjuder tjänster till sina kunder globalt och inkluderar Cash Payouts, Account
Credits, Remit Card or ATM, Mobile Wallets and Door Delivery Services.

“Som företag, söker vi partnerskap och integrationer som adderar värde till den dynamiska branschen vi bedriver verksamhet inom. Vårt mål
är att erbjuda våra kunder inte bara är smidiga men också prisvärda lösningar för att skicka pengar. SEQR hjälper oss att möta det målet
genom en mångsidig digital plattform och närvaro på den europeiska marknaden. Som ett tillägg till vårt övriga produktutbud, tar vi ett steg
framåt med den innovativa mobila betalningslösningen SEQR, framtagen av Seamless, säger Sudhesh Giriyan, COO, Xpress Money.

Genom SEQR, kommer Xpress Money erbjuda sina kunder ett smidigt sätt att föra över pengar digitalt, när som helst och från var som helst.
Den genomsnittliga kostnaden för att göra en överföring med Xpress Money är 2%, mycket lägre än det globala genomsnittet på 7.37%. Med
detta partnerskap, är förhoppningen att kunna sänka kostnaden ytterligare för kunderna när de skickar pengar.

Utöver att initiera och hantera processen för internationella överföringar,  erbjuder SEQR en kanal som gör det lätt att spåra en transaktion.
Den överförda summan är sedan tillgänglig för betalningsmottagaren genom Xpress Money’s ombud i respektive land, vilket betyder att
mottagaren inte behöver vara SEQR-användare. Seamless och Xpress Money kommer kunna erbjuda tjänsten i samtliga länder företagen är
verksamma i, Integrationen är planerad för genomförande under 2016.

About Xpress Money
Xpress Money is a global money transfer brand with a thriving presence in more than 150 countries across all continents through 170,000
agent locations. Xpress Money has come to be known as the most dependable international money transfer brand and provides its customers
a simple, fast & safe way to transfer money through innovative technology, superior customer service and its extensive worldwide network. For
more information, follow us on Facebook: www.facebook.com/XpressMoney, Twitter: @Xpress_Money or visit www.xpressmoney.com

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 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 3,7 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

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 3 februari 2016 klockan 08:50.
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