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PRESSRELEASE 
19 december 2017 

 

Seamless levererar kontaktlös betalningslösning till Oney España  
 

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med det spanska 

kreditinstitutet Oney España (”Oney”) för leverans av MeaWallets proprietära teknologi för kontaktlösa 

kortbetalningar. 

Teknologin kommer att levereras som managed services som integrerar MeaWallets 

tokeniseringsplattform med Oneys bankapplikation. Lösningen gör det möjligt för Oneys kunder att 

utföra kontaktlösa kortbetalningar via bankens befintliga bankapplikation. Den första fasen kommer att 

vara en pilot för ett begränsat antal användare, följd av en andra fas med kommersiell utrullning till Oneys 

alla kunder. 

Avtalets ordervärde ligger inom det normala intervallet för MeaWallets leveranser mot enstaka 

kortnätverk, dvs. mellan 200 000 och 350 000 Euro över en treårsperiod. 

Oney España är ett spanskt specialiserat kreditinstitut som tillhandahåller kreditkort och lån till 

konsumenter. Oney erbjuder handlare möjligheten att erbjuda sina kunder enklare, säkra och innovativa 

shoppingvägar i olika kanaler. Tillämpningen passar perfekt för Mea Token-plattformen för MDES och 

resten av MeaWallets produktportfölj inom managed services. Oney España är en del av den franska 

Oney Bank S.A., som verkar i 11 länder. 

Lars Sandtorv, chef för MeaWallet: - Vi är stolta över att leverera en pilot och senare en kommersiell 

version av Mea Token Platform för MDES till Oney Servicios Financieros, förhoppningsvis bara den 

första av många Oney-installationer. Vi får bra återkoppling från marknaden beträffande vår 

servicekvalitet och affärsmodell, och vi är säkra på att detta under 2018 kommer att verka lockande för en 

stor del av kortutgivarna. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

 

Martin Schedin, CFO, martin.schedin@seamless.se, +46 8 564 878 00  

Lars Sandtorv, Head of MeaWallet, lars.sandtorv@meawallet.com, +47 909 55 111 

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 08:50 CET. 

 

Om Seamless 

Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. 

Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som 

tillhandahålls under varumärket MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.seamless.se  

http://www.seamless.se/

