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Colruyt Group,  en av Belgiens största detaljhandelskoncerner, 
väljer SEQR: öppnar upp för mobila betalningar i e-handel följt av 
mer än 500 fysiska butiker  

Colruyt Group, en av Belgiens största detaljhandelskoncern med en omsättning på cirka 80 
miljarder SEK avser att införa Seamless (OMX:SEAM) mobila plånbok SEQR.  Företagets 
position och marknadsandel med fler än 500 fysiska butiker och e-handel gör Colruyt Group 
till den största handlaren som hittills lanserar SEQR. Den här månaden blir webbutikerna 
Collishop, Dreamland och Dreambaby först ut att erbjuda SEQR som betalningsmetod. 
Utrullning i samtliga fysiska butiker är planerade för fas två.  
 
- Att en så stor aktör som Colruyt väljer SEQR när de tar steget att införa mobila betalningar är ett 
bevis på det beprövade mervärdet SEQR har att erbjuda både handlare och konsument, säger 
Peter Fredell, vd Seamless som tillhandahåller SEQR.  
 
I Belgien samarbetar Seamless redan med McDonald’s och SEQR är integrerat med Ingenico 
Payment Services (tidigare Ogone) för betalningar på webben. Colruytkoncernens samtliga 
webbutiker lanseras först följt av de fysiska butikskedjorna Colruyt, Okay, Bio-Planet, Spar Retail, 
Dreamland och Dreambaby. De 500 butikerna finns representerade i nästan samtliga större orter i 
Belgien.  
 
– Vi inför SEQR som betalningsmetod i ett första steg men möjligheterna är uppenbart så mycket 
större. Butikerna kommer kunna ansluta kundklubbar, kuponger och erbjudanden direkt i en och 
samma app. Att vi lätt kan integrera lösningen till vårt kassasystem, sänka våra 
transaktionskostnader och samtidigt bibehålla våra låga priser innebär stort mervärde för våra 
kunder, säger Michel Van Mello, Project Manager, på Colruyt Group.  
 
Belgien är den största marknaden där Seamless använder sig av SEPA:s (Single Euro Payments 
Area) infrastruktur för betalningar. Detta gör det möjligt för alla konsumenter att koppla SEQR till sitt 
bankkonto för debitbetalningar, oavsett vilken bank dom har konto hos. 
 
Colruyt har själva genomfört noggranna tester på användare. Tack vare Seamless egna 
transaktionsväxel kan Colruyt och alla andra handlare som inför SEQR sänka sina  
transaktionsavgifter markant. Den positiva återkopplingen på snabbhet och smidighet har varit 
avgörande i valet av mobil betalningslösning.  
 
Seamless skrev nyligen ett avtal med Igenico Payment Services, global leverantör av digitala 
tjänsteplattformar och lösningar för e-handel och som bland andra Colruyt använder sig av.  
 
”Vi är väldigt glada över att integrera SEQR:s innovativa teknologi med vår plattform som idag 
erbjuder fler än 150 betalningsmetoder” säger Xavier Thiran, Head of Business Development at 
Igenico Payment Services. Vi fortsätter stärka vårt erbjudande och tjänst som gör det möjligt för 
handlare som Colruyt Group att leverera en smidig och snabb köpupplevelse till sina kunder”. 
 



 
 

 
För mer information: 
Cecilia Lago Albright, presskontakt +46 707 43 13 45, cecilia.albright@seamless.se 
Jan Derom, press contact Colruyt Group, +32 473 92 45 10, jan.derom@colruytgroup.com 
 
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 4 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 
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 
 
About Colruyt Group 

Colruyt Group operates in the food and non-food distribution sector in Belgium, France and Luxembourg with about 470 
own stores and over 500 affiliated stores. In Belgium this includes Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland, Dreambaby and 
the affiliated stores Spar and Eurospar. In France, in addition to approximately 70 Colruyt stores, there are also affiliated, 
independent Coccinelle, CocciMarket and Panier Sympa stores. The group is also actively involved in the foodservice 
market (supplying food products to hospitals, company canteen kitchens, catering businesses) in France (Pro à Pro) and 
in Belgium (Solucious). The other activities include the sale of fuels (DATS 24), digital print and document management 
solutions (Symeta) and the production of green energy. The group employs over 27.000 employees and recorded EUR 8, 
7 billion revenue in 2013/14. Colruyt is listed on NYSE Euronext Brussels (COLR) under ISIN code BE0974256852. 
 
About Ingenico Payment Services 

As a leading global digital payment service provider, Ingenico Payment Services provides a seamless response to the 
complexity of payments, whatever the channel: online, mobile and point-of-sale. Offering innovative e-commerce, multi-
channel, financial, and marketing solutions, it helps merchants to manage, collect and secure their payments, prevent 
fraud and increase their revenues through higher conversions. Ingenico Payment Services is part of the Ingenico Group, 
the global leader in seamless payment. 
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