
SEQR skriver avtal med Lambrechts och stärker sin position på
den belgiska marknaden
2014 lanserades SEQR i Belgien och landet har snabbt blivit en av företagets största marknader. Nationella matvaru-, snabbmat-
, och apotekskedjor erbjuder redan den mobila betalningslösningen SEQR. Lambrechts är en familjeägd grossist till
livsmedelshandeln och driver även egna butiker. Företaget har idag skrivit avtal med SEQR om att integrera
betalningsplattformen i sina verksamheter. 

Lambrechts levererar till över 350 självständiga handlare, inklusive 100 lokala matbutiker som finns under varumärkena SPAR och SPAR-
Express samt 50 lokala mindre butiker under varumärkena SUPRA eller PRIMA. Idag finns SEQR redan i butiker och restauranger över hela
Belgien exempelvis i McDonald’s samtliga restauranger och i butikskedjorna Okay, Bio-Planet, Spar, Dreamland and Dreambaby som ägs av
Colruyt, en av Belgiens största detaljhandelskoncerner.

“Avtalet med Lambrechts stärker vår position i Belgien och framförallt inom livsmedelshandeln. Vi ser med förväntan fram emot fortsatt tillväxt
för SEQR på den belgiska marknaden,” säger Peter Fredell, vd Seamless som tillhandahåller SEQR.

SEQR omfattar en betalningsplattform med ett finansiellt ekosystem som bland annat möjliggör betalningar i fysiska kassor, på nätet och i
mobilen, överföringar av pengar mellan användare nationellt och internationellt samt en annonsplattform och säljkanal. Tekniken tar avstamp i
transaktionsväxeln och har verksamhet i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien,
USA och Storbritannien.

Om SEQR
SEQR 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, 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 11 februari 2016 klockan 07:50.
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