
 

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 

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 
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SEQR lanserar mobila betalningar i Portugal  
- 500 butiker, inklusive McDonald’s, är redo för utrullning 

Seamless (SEAM: OMX) lägger till Portugal på SEQR-kartan och har redan tecknat avtal med 

fyra handlare på den nya marknaden. Återigen visar restaurangbranschen att de är snabba 

på att införa mobila betalningar, och Portugal är den fjärde marknaden där McDonald’s väljer 

SEQR. Seamless kommer att använda SEPA (Single Euro Payments Area) för den 

portugisiska marknaden och Portugal blir därmed ännu en marknad där kunderna kan 

koppla SEQR direkt till bankkontot.  

De två restaurangkedjorna McDonald’s och Starfoods har skrivit avtal om att lansera SEQR i 

Portugal. Dessutom kommer leksaksföretaget Science4You och modegruppen Lanidor med sina 

cirka 200 butiker vara bland de första att rulla ut tjänsten på marknaden. SEQR samarbetar med 

kassasystemsleverantören GrupoPIE på den portugisiska marknaden och integrationen mellan de 

två systemen är på väg.   

– Precis som i Belgien kommer konsumenterna att kunna koppla SEQR till sitt bankkonto, oavsett 

vilken bank de har konto hos. Vår senaste anpassning av teknologin bakom SEQR genom 

införandet av SEPA har bidragit till att växla upp takten för vår europeiska expansion, säger Peter 

Fredell, vd på Seamless.  

– SEQR’s mobila plånbok är ett välkommet tillskott på den portugisiska marknaden eftersom att 

våra handlare kämpar med de höga transaktionsavgifter som kortföretagen och bankerna tar ut, 

säger Joao Pedro, SEQR landschef Portugal.  

För mer information:  

Cecilia Lago Albright, Press Contact Seamless +46 707 43 13 45, Cecilia.albright@seamless.se 
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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 23 september, 2014 klockan 07.50. 
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