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PRESSRELEASE 
28 december 2017 

 

MeaWallet levererar lösning för kontaktlösa betalningar till Swedbank 

 

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Invuo Technologies AB (tidigare Seamless Distribution AB), 

har tecknat avtal med Swedbank Support OÜ (”Swedbank”) för leverans av MeaWallets teknik för 

kontaktlösa kortbetalningar på de lettiska, litauiska och estniska marknaderna. 

HCE-tekniken med stöd för MDES från MasterCard kommer att levereras som en managed service, som 

integrerar MeaWallets tokeniseringsplattform med Swedbanks mobila bankapplikation. Lösningen gör det 

möjligt för Swedbanks kunder att utföra digitala kontaktlösa kortbetalningar via bankens befintliga 

mobilapplikation. Kontraktets ordervärde är mellan 500 000 och 600 000 Euro under en treårsperiod. 

”Den baltiska marknaden utvecklas snabbt mot kontaktlösa betalningar, och det finns flera fältstudier och 

piloter på de tre lokala marknaderna som utforskar olika mobila betalningstekniker. MeaWallet har en 

beprövad teknik och vi strävar efter att leverera lösningen i skarp produktion till Swedbank i etapper från 

första kvartalet 2018, vilket innebär att vi håller vårt löfte om korta tider för time to market”, säger Lars 

Sandtorv, chef för MeaWallet. ”Swedbank är enligt European Payment Card Yearbook för 2016/17 den 

viktigaste banken på den baltiska marknaden, och vi är stolta över att de har valt vår teknik och våra 

tjänster för att behålla den positionen.” 

Invuo Technologies ABs VD, John Longhurst, säger: ”MeaWallet har kunnat säkra fyra ordrar under de 

senaste sex veckorna. Marknaden accelererar. Vårt uttalade mål är att MeaWallet ska säkra minst 20 

ordrar under 2018. Genom att göra det, strävar vi efter att uppfylla de finansiella mål som fastställts för 

Invuo Technologies AB nästa år, vilka framgår av våra senaste offentliga uttalanden. När ytterligare 

ordrar är undertecknade hoppas vi att investerare börjar få det förtroende vi själva redan har för den 

kommande perioden.” 

 

För ytterligare information, kontakta: 

John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00  

Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00  

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

 

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 28 december 2017 kl. 08:50 CET. 
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Invuo 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.invuo.com 


