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Seamless förstärker ledningsgruppen 
 
Seamless (OMX:SEAM) som står bakom den mobila plånboken SEQR rekryterar James 
Connelly som global försäljningsdirektör och ny medlem av ledningsgruppen för koncernen. 
James kommer närmast från en tjänst som VP, UK General manager på Affinion 
International, ledande befattningar på General Electric (GE) och har en lång erfarenhet av att 
arbeta med finansiella tjänster samt driva och utveckla försäljning. I samband med James 
tillträde, utträder Bogdan Sacuiu ur koncernledningen. 
 
– Jag är jätteglad att få bli en del av SEQR-teamet samtidigt som företaget befinner sig i en otroligt 
spännande utvecklingsfas. Industrin för mobila betalningar förväntas växa kraftigt de kommande åren 
och användningen ökar explosionsartat. SEQR:s omfattande erbjudande gör det möjligt att utnyttja 
möjligheten av den utvecklingen och bli en av de globala ledarna inom mobila betalningar, sager James 
Connelly. Tillsammans med resten av teamet, ser jag fram emot att vara i förgrunden av den mobila 
betalningsindustrin och leverera betydande och långsiktig tillväxt för SEQR på nya spännande marknader.  
 
James Connelly tillträder som global försäljningsdirektör den 1 oktober och kommer närmast från en tjänst 
som VP, UK General Manager på Affinion International, global ledare och specialiserade på 
mervärdesmarknadsföring. Där var James medlem av ledningsgruppen och ansvarig för att leda 
verksamheten på den brittiska marknaden. På Santander UK var James Commercial Director och ledde 
säljteamet ansvarig för kunderna RBS Group (RBS, NatWest, Coutts, Ulster Bank), Lloyds Banking Group 
(Lloyds TSB, HBOS), Barclays, Amex and Post Office/ Bank of Ireland 
 
Marknaden för mobila betalningar är inne i en expansiv fas och Seamless med den mobila plånboken SEQR 
är en av nyckelspelarna som driver utvecklingen framåt. Rekryteringen av en ny försäljningsdirektör för den 
globala marknaden är ett led i företagets offensiva tillväxtstrategi och internationella expansion.   
 
– Vi är mycket glada över att James ansluter till oss. Marknaden för mobila betalningar är inne i en mycket 
expansiv fas både i Sverige och internationellt och James har precis den profil och kompetens vi behöver för 
att ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Peter Fredell, vd på Seamless. 
 
Seamless koncernledning består från och med den 1 oktober av Peter Fredell, Ingrid Lindström, Daniel 
Hilmgård, Tommy Eriksson, Anders Forssten och James Connelly. 
 
Seamless betalningslösning SEQR finns i dag i flera länder.  Bara under det senaste halvåret har man 
etablerat sig i både Finland och Belgien. Företaget har idag avtal med flera stora branschorganisationer som 
Svensk Handel och Visita, samt butikskedjor som McDonalds, Axfood och belgiska Colruyt Group. Seamless 
har också nyligen tecknat avtal med InComm, ledande distributör av lojalitets-, present- och värdekort samt 
kassaleverantören PCMS Group, som ett steg i etableringen på den brittiska och amerikanska marknaden.  

 
För mer information: 
Cecilia Lago Albright, presskontakt +46 707 43 13 45, cecilia.albright@seamless.se 
Peter Fredell, VD, +46 8 564 878 00, peter.fredell@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 24 september, 2014 klockan 07.50. 
 
Om SEQR 

SEQR (se•cure) 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 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 
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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 30 länder hanterar 
Seamless årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. 
  
Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR. 5 200  handlare har valt SEQR och i 
Sverige kan du idag bland annat handla på Hemköp, Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, 
Webhallen och Dormy. 2013 lanserades SEQR i Rumänien och i maj 2014 i Finland. 2013 utsågs SEQR som vinnare i 
kategorin Best Mobile Money Deployment in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq OMX 
Stockholm, kortnamn SEAM. www.seqr.se 
 

http://www.seqr.se/

