
Seamless mottar stororder från ny operatör i Elfenbenskusten
Seamless (OMX: SEAM) har tagit emot en ny order från en ledande afrikansk mobiloperatör i Elfenbenskusten för installation av
bolagets transaktionsväxel till ett värde av 2 miljoner dollar. 

Seamless transaktionsväxel har varit en nyckelkomponent för internationella mobiloperatörer sedan den första installationen för cirka 15 år
sedan. Produktmixen utvecklas ständigt och idag tillhandahåller Seamless telekomoperatörer med kompletta IT- och logistiklösningar för hela
värdekedjan för mobila betalningar.

Seamless kunder återfinns över hela världen med majoriteten av kunderna i Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Den nya ordern kommer
från en ny kund och land och Seamless adderar därmed en ny operatör i Västafrika. Operatören är ledande på sin marknad med cirka 10
miljoner mobilkunder.  

”Vi är stolta och glada över att kunna kommunicera att vår kärnverksamhet fortsätter att växa med denna rekordorder på en för oss ny
marknad. Detta bevisar åter igen att vi har en stark position på marknaden och fortsätter att växa både i Afrika och inom telekomindustrin,”
säger Peter Fredell, vd på Seamless

Ordern innebär en flygande start på året för dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB, dit transaktionsväxeln hör. Ordern är initialt värd
cirka 2 miljoner dollar och förstärker Seamless position på den snabbt växande afrikanska marknaden. 

Lösningen kommer göra det möjligt för operatören att kontrollera och managera distribution av taltid och påfyllnad av data från nätverket och
hela vägen till användaren, både från tekniskt och finansiellt håll.

Om Seamless
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. Seamless har tre affärsområden; transaktionsväxeln,
teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen SEQR. www.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 9 februari 2016 klockan 08:50. 
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