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PRESSMEDDELANDE 

 

Seamless lanserar mobila betallösningen SEQR i Mellanöstern 
Kuwait International Bank och McDonald’s inleder samarbete med Seamless om 
pilotlansering av den mobila betalningslösningen SEQR i Staten Kuwait i Mellanöstern.   

I och med avtalet med Seamless blir Kuwait International Bank den första finansiella aktören i 
Mellanöstern att välja SEQR som mobil betalningslösning. Konsumenter får därmed 
möjligheten att betala enkelt, snabbt och säkert med hjälp av mobilen, samtidigt som handlare 
kan sänka sina transaktionskostnader.  

– Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Kuwait International Bank introducera SEQR 
på den kuwaitiska marknaden. Förutom att vi just nu är inne i en mycket intensiv expansionsfas 
av SEQR internationellt finns Seamless sedan tidigare etablerat i länder världen över. Det 
betyder att vi har den erfarenhet som krävs för internationella etableringar, säger Peter Fredell, 
koncernchef och VD för Seamless. 

Att betala med SEQR är mycket enkelt. Allt kunden behöver göra är att med hjälp av appen 
SEQR skanna en QR/NFC-kod uppsatt vid kassaterminalen och sedan godkänna betalningen 
med en pinkod. Kunden får dessutom alla kvitton samlade i mobilen. 

– Lanseringen av SEQR på den svenska marknaden har varit mycket lyckad och vår 
förhoppning är att vårt samarbete kommer bidra till att förenkla vardagen för många 
konsumenter i Kuwait, säger Peter Fredell. 

 

För ytterligare information kontakta:  
Peter Fredell, VD Seamless Distribution AB, tel. 08-564 878 00, peter.fredell@seamless.se   
Olivera Andersson, kommunikationschef, Seamless, tel. 070-660 51 96, 
olivera.andersson@seamless.se  
 
 
 
Om Seamless 
Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar 
årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta 
kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark 
position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör 
SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. 
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Om SEQR 
SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila 
betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR/NFC-kod vid 
kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel 
och i e-handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs 
ingen investering av handlaren. Det räcker med en dekal med en QR/NFC-kod vid kassan och 
sedan sparar handlaren pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga 
transaktionsavgiften. 
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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 17 juni 2013 klockan 07.50. 


