FrontOffice investerar i framtidens betallösning
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har investerat i fintechbolaget Blockchain Voucher Europe
AB (”BCV”) vars unika tekniska lösning kombinerar virtuella betalkort från Visa och Mastercard med en transaktionslogg som
bygger på blockchain. Blockchain Vouchers system är utvecklat av seniora utvecklare på PWC:s utvecklingscenter i Belfast.
Totalt har FrontOffice investerat 7mSEK mot en ägarandel om 55,4 %.
Kombinationen blockchain och virtuella betalkort innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att manipulera.
Lösningen möjliggör även att man kan skapa virtuella kort över hela världen. Användningsområdena för den här typen av system är
gränslösa och kan användas av både företag och privatpersoner.
Virtuella betalkort skiljer sig från ”vanliga” fysiska betalkort genom att de endast finns digitalt och att de ej är kopplade till något bankkonto,
istället överför man pengar till det, likt ett virtuellt kontantkort. De virtuella korten kan man sedan använda själv eller skicka digitalt till
personal, släkt, vänner etc. över hela världen och de kan i sin tur omedelbart använda kortet till att konsumera både online eller i en fysisk
butik genom sin mobiltelefon.
Tekniken i BCV:s lösning bygger på Blockchain, vilket gör att alla transaktioner är totalt spårbara och omöjliga att manipulera i efterhand.
Därmed kan man visa exakt vilka transaktioner som har ägt rum samt mellan vilka parter. Med virtuella betaltjänster som sker via ens
mobiltelefon, kan man ersätta både kontanter och fysiska betalkort i hela samhällen och därmed kan man undvika stora risker så som rån
och kortbedrägerier, men även minska kostnader för både butiker och konsumenter. Betallösningar byggda på blockchain är inte bara
säkrare, de klarar dessutom en betydligt snabbare transaktionshastighet än traditionella bankers system. Även landsgränserna suddas ut
och transaktioner kan enkelt ske i olika valutor.
Genom att koppla ett virtuellt kort till blockchain-tekniken kan man styra hur betalkortet får användas t ex, att det enbart fungerar i ett visst
geografiskt område, under en viss tidsperiod eller till och med vilka varor som kan handlas för pengarna. Det här kan vara användbart för
exempelvis myndigheter eller andra instanser där man vill säkerställa att bidrag faktiskt används för mat och förnödenheter och inte till
någon form av brottslig verksamhet. Tekniken gör användningsområdet gränslöst och det kan också användas som presentkort eller
anpassas specifikt för olika branscher, tex tv-spel/gaming och gåvor över landsgränser.
”Vi går mot en kontantfri värld och utvecklingen går enormt snabbt. Vi tror att vi inom bara några år kommer ha enbart virtuella kort och det
kommer vara en naturlig del i vår vardag. Vi ser inte bara detta i utvecklingen av alla neobanker, men även i hur gamla betal- och
transaktionsstrukturer har förändrats bara de senaste åren. Kraven på säkra och snabba transaktioner kommer bara att öka. Blockchain
Voucher har skapat en unik lösning som gör att det går att skicka pengar snabbt, säkert och med total spårbarhet. Det innebär att
användningsområdet är nästintill obegränsat” säger Johan Lund, VD FrontOffice.
Bolaget leds av VD Anders Jonson och hans team (handplockade från HiQ) som har en gedigen bakgrund inom IT- säkerhet, cashless
societies på stadsnivå och dessutom erfarenhet av att framgångsrikt bygga startups.
FrontOffice har inom ramen för en direktinvestering i bolaget förvärvat 1 801 000 antal aktier i Blockchain Voucher, motsvarande 55,4 % av
kapital och röster. Investeringen sker kontant med totalt 7mSEK.
Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020 klockan 14.55.
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