
 
 

OM SEQR, av Seamless 
SEQR (se•cure) är Sveriges och Europas mest använda mobila plånbok i butiker och på webben. SEQR gör det möjligt 
för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar 
gratis, ansluta kundklubbar, 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. 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. 5 200 handlare har valt SEQR, bland annat Sveriges största livsmedelskedjor, snabbmatkedjor 
och nationella detaljhandelskedjor, däriblandMcDonald’s, Hemköp och Ur&Penn. 2013 lanserades SEQR i Rumänien, 
2014 lanserade vi i Finland och planerar också för lansering i Belgien 2014.  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.com 
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Förtydligande av Seamless förvärv av Ingram Micros 

distribution av förbetalda mobiltjänster 
Omsättningen av Ingram Micros distribution av förbetalda mobiltjänster i Sverige och 

Danmark, som förvärvas av Seamless, förväntas uppgå till strax under en halv miljard 

SEK för 2014. Förvärvet är baserat på ett P/E tal om 6. En första installation om 4 

miljoner SEK har betalats ut kontant. Förvärvet sker med utfallsförbehåll som innebär 

att Seamless inte kommer betala för kunder som eventuellt faller bort före 30 juni, 

2015. 

Då det idag inte är känt vad den slutliga omsättningsbasen kommer vara på 

avräkningsdagen, är det i dagsläget inte möjligt att ange det slutgiltiga förvärvspriset.  

Förvärvet beräknas bidra positivt till Seamless vinst per aktie under 2015. 
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Peter Fredell, CEO Seamless, +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se 

 
Detta är information som Seamless Distribution AB (publ) måste upplysa om enligt den svenska 

värdepappersmarknadslagen och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

offentliggjordes för publicering den 22 september 2014 kl. 11:35 (CET). 

 


