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Sammanfattning	  
tkr	  

januari-‐mars	   helår	  

	   2013	   2012	   2012	  
Nettoomsättning	   26	  385	   29	  715	   134	  336	  
Rörelseresultat	   -‐22	  270	   -‐6	  638	   -‐29	  894	  
Finansiella	  poster,	  skatt	   3	  456	   1	  790	   	  	  6	  149	  
Periodens	  resultat	   	   -‐18	  814	   -‐4	  848	   	  	  -‐23	  745	  
Balansomslutning	   164	  891	   71	  133	   179	  063	  
	   	   	   	  
Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning*	   -‐0,58	   -‐0,21	   -‐0,96	  
Rörelsemarginal	   neg	   neg	   neg	  
Soliditet	   72%	   56%	   78%	  
	   	   	   	  
Balanserade	  utvecklingskostnader	   15	  192	   4	  914	   12	  369	  
Avskrivningar	  
	  

-‐1	  752	   -‐554	   -‐2	  112	  

* Seamless hade vid periodens utgång ett teckningsoptionsprogram utestående om 1 000 000 teckningsoptioner med inlösen 
15 december 2013 – 16 januari 2014 som är ”in the money”. Då resultatet är negativt uppstår ingen utspädningseffekt av 
dessa teckningsoptioner.  

 

 

Nettoomsättningen minskade med 11% till 26 385 tkr (29 715) 

Rörelseresultatet uppgick till -22 270 tkr (-6 638) 

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) 

Resultat efter skatt uppgick till -18 814 tkr (-4 848) 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,58 SEK (-0,21) 

	  
	  
Rörelseresultatet uppgick till -12 226 tkr (-951) 

Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg) 

Resultat efter skatt uppgick till   -10158 tkr (-1 
331) 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,30 SEK (-0,05) 
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Omsättning	  Q1	  2010	  –	  Q1	  2013	  

Första	  kvartalet	  2013	  –	  Sammanfattning	  
Seamless har under årets första kvartal fokuserat på investeringar och utrullning av 
betalningslösningen SEQR. I dagsläget finns över 2 800 försäljningsställen som kan, eller inom 
kort kommer att kunna, erbjuda SEQR som ett betalningsalternativ till sina kunder. Under februari 
lanserade även Västtrafik sitt nya system för betalning i kollektivtrafiken – ett system som 
Seamless byggt. Lanseringen har uppfyllt alla högt ställda förväntningar och Västtrafiks resenärer 
har kunnat fortsätta resa som planerat utan driftstörningar eller registreringsproblem. Seamless 
har samtidigt fått en ny och återkommande intäktsström och en tjänst som går att sälja till andra 
kollektivtrafikbolag, såväl i Sverige som i andra länder. 
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VD:s kommentar 

Omvärlden fortsätter att visa ett mycket stort intresse för vår 
mobila betaltjänst SEQR. Varje gång en detaljhandelskedja 
eller konsument får se hur enkelt det är att betala med 
mobilen via SEQR får vi samma positiva reaktion. När den 
kritiskt lagde inte heller har hittat några svagheter efter att ha 
ställt sina mest besvärliga frågor brukar denne oftast tacka ja 
till SEQR. Konsumenten ser SEQR som en enkel, smidig och 
säker lösning som inte kostar något att använda. Handlaren 
ser en lösning som är säker, som inte kräver krångliga 
kassaanpassningar och som dessutom sparar pengar vid 
varje transaktion.   
  
Under första kvartalet, och precis därefter, har vi fortsatt att 
teckna avtal med flera ledande aktörer i Sverige så som 
McDonald’s, Mekonomen, Västtrafik och skojätten 
NilsonGroup. Utöver detta har en stor mängd 
intresseförfrågningar inkommit kring SEQR och förhandlingar 
med ett flertal andra stora aktörer pågår.  
 
Under perioden har intäkterna för SEQR börjat stiga, om än 
från låga nivåer, i samband med att fler och fler konsumenter upptäckt SEQR i takt med att 
tillgängligheten ökat i landet. Det var först under slutet av förra året som vi gick in i produktionsmiljö 
med SEQR och betaltjänsten började finnas hos fler än enstaka handlare.  
 
Det är avgörande att vi nu kan erbjuda SEQR på tillräckligt många försäljningsställen så att kunderna 
kan börja vänja sig vid att betala med mobilen. Till de ovan nämnda kedjorna finns SEQR sedan 
tidigare exempelvis även i Axfoods alla butiker (Willys, Hemköp, Tempo och PrisXtra), Max 
Hamburgare och Burger King. I skrivande stund har vi cirka 2 800 butiker i Sverige som tecknat avtal 
om att införa SEQR. 
 
Vi går nu på allvar in i nästa fas där fokus är att få fler konsumenter att börja använda SEQR. Att 
genomföra en beteendeförändring, vilket det faktiskt innebär att börja betala med mobilen istället för 
med kort, tar ofta tid. Här märker vi dock redan att de som börjat använda SEQR ofta fortsätter att 
göra det.  
 
2013 kommer fortsättningsvis att handla mycket om att fokusera på marknadsföring mot våra 
slutkunder, dvs konsumenterna. Vi har de finansiella resurserna på plats efter vår övertecknade 
nyemission i slutet på förra året. Vi har även fortsatt att stärka upp vår marknadsorganisation för att 
klara en internationell expansion. Ett betydande internationellt intresse för SEQR finns redan och när 
det gäller mobila betalningar ligger vi i täten i Europa och är en av de ledande i världen.   
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Koncernen 
Omsättning 
Seamless omsättning minskade under det första kvartalet med 11 procent till 26 385 (29 715) tkr. 
Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 42 (34) procent, med 53 (66) 
procent på affärsområdet Distribution, 5 (0) procent på affärsområdet SEQR. Tidigare ingick SEQR i 
affärsområdet Transaktionsväxel, men särredovisas som ett eget affärsområde från 1 januari 2013. 
 
Resultat 

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -22 270 (-6 638) tkr under första kvartalet.  
• Finansnettot för första kvartalet uppgick till -83 (-41) tkr.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,58 (-0,21) SEK för kvartalet.  

 
Anställda  
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 120 (45). Utöver detta har Seamless ca 35 
konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan. Seamless har fortsatt rekrytera nyckelpersoner 
inom framförallt utveckling under det första kvartalet. Personalstyrkan har i och med detta ökat med 
36 procent sedan föregående kvartal.  

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 10 282 (2 236) tkr. 
Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 4 222 (1 743) tkr medan avskrivningar 
uppgick till -1 752 (-554) tkr. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 155 (-1 255) tkr för första kvartalet. 
Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 82 474 (22 991) tkr.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -3 361 (-1 405) tkr 
fördelat på långfristig skuld om -1 475 (-615) tkr samt kortfristig skuld om -1 886 (-790) tkr. Bolaget 
har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut. 

Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel samt avbetalning på hårdvara för 
internt bruk samt hårdvara som vidaresålts till kunder. I övrigt har koncernen inga lån. Seamless har 
en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 72 (56) procent. 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0 (10 150) tkr och periodens resultat 
uppgick till -5 496 (-5 112) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev -19 (-52) tkr och likvida medel 
uppgick vid kvartalets slut till 73 924 (19 060) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 9 (38) 
personer vid kvartalets slut.  

Seamless har från första januari 2013 genomfört en intern omstrukturering där hela verksamheten 
flyttats från moderbolaget Seamless Distribution AB ned till det helägda dotterbolaget Seamless 
Payments AB. Kvar i moderbolaget finns kostnader för styrelse, koncernledning samt alla 
börsrelaterade kostnader. All övrig verksamhet samt all övrig personal redovisas därför från och med 
Q1 2013 i ett separat bolag varför jämförelsesiffror för moderbolaget mellan tidigare år och 
innevarande år inte kommer att ha en hög relevans. För koncernen som helhet innebär det dock inga 
skillnader och jämförelsetalen mellan åren på koncernnivå har därför samma relevans.   

Anledningen till verksamhetsflytten var av rent strategiska skäl, för att kunna renodla koncernen och 
på ett enklare och tydligare sätt kunna följa upp och redovisa de olika segmenten inom Seamless 
produktportfölj samt för att förenkla uppföljningar och jämförelser mellan olika geografiska 
verksamhetsområden när eventuellt framtida dotterbolag etableras i flera länder runtom i världen. 
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Affärsområden 

	   Nettoomsättning,	  tkr	  
januari-‐mars	  

Tillväxt	  
januari-‐mars	  

Rörelseresultat,	  tkr	  
januari-‐mars	  

Rörelsemarginal	  
januari-‐mars	  

	   2013	   2012	   2013	   2012	   2013	   2012	   2013	   2012	  
Transaktionsväxel	  
	  

11	  063	   10	  060	   10%	   25%	   1	  433	   -‐6	  745	   13%	   neg	  

	  
Distribution	   13	  977	   19	  655	   neg	   100%	   -‐1	  199	   107	   neg	   neg	  
SEQR	   1	  346	   -‐	   100%	   -‐	   -‐16	  971	   -‐	   neg	   -‐	  
Ej	  fördelningsbart	  
	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐5	  533	   -‐	   neg	   -‐	  

Seamless	  koncern	   26	  385	   29	  715	   neg	   266%	   -‐22	  270	   -‐6	  638	   neg	   neg	  

 
Transaktionsväxel	  

 Verksamhet i: Seamless Payments AB 
 Startades: 2001 
 Produkter inkluderar: E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations (MOPS) 
  

Seamless levererar system för elektronisk påfyllning av kontantkort, vilket är ett mer effektivt och 
säkert alternativ till det traditionella fysiska värdebeviset (scratch card) som innehåller en 
påfyllningskod. 
 
Sedan första installationen, för över 10 år sedan, har utveckling av Seamless ERS 360 plattform följt 
de nya behov och marknadskrav som ständigt ökat i och med att fler och fler produkter och tjänster 
lanserats elektroniskt och ERS 360 är nu i fjärde generationen. 
 
Marknadsutveckling under första kvartalet 2013 
Omsättningen för Transaktionsväxelverksamheten steg med 10 procent i jämförelse med samma 
period föregående år. Försäljningen av produkterna inom detta segment är cyklisk och första 
kvartalet har historiskt sett varit ett svagt kvartal. Under kvartalet har en rad order inkommit för 
uppgraderingar av befintliga system som kommer levereras under 2013. Samtidigt har 
affärsutvecklingen av produkten fortsatt och Seamless kommer under året att kunna erbjuda ett 
bredare produktutbud gentemot sina mobiloperatörs- och distributörskunder vilket bådar gott för 
nyförsäljningen.  
 
Marknadsutsikter 
Seamless har under flera år byggt upp ett nära samarbete med mobiloperatören MTN, en av världens 
tio största mobiloperatörer med över 100 miljoner abonnenter. I dagsläget levererar Seamless system 
till cirka hälften av det tjugotal länder där MTN verkar. Ett av målen för Transaktionsväxel-
verksamheten för året är att utöka detta samarbete ytterligare samt att skriva avtal med andra 
mobiloperatörsgrupper med omfattande internationell verksamhet. Seamless plattform möjliggör för 
snabb utrullning av ett enhetligt system, något som underlättar såväl underhåll som drift av systemet 
för operatörerna. Detta är en stor fördel gentemot många konkurrenter som tvingas bygga nya 
lösningar för varje ny installation. Intresset kring Seamless transaktionsväxel har av denna anledning 
stadigt ökat bland potentiella kunder och affärsmässigt ser fortsättningen av 2013 högintressant ut 
sett från transaktionsväxelverksamheten.	  
	  
Distribution	  
Verksamhet i: Sia Lettel, Seamless Payments AB 
Startades: 2011 

 Produkter inkluderar: Fysisk och elektronisk distribution av mobil topup/påfyllnadskoder och andra 
elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler. 
eProdukter (elektroniska produkter) är ett tillväxtområde med flera fördelar för både konsumenter och 
handel. Produktområdet inbegriper till exempel mobil samtalstid, elektroniska presentkort och 
förbetalda betalkort. Seamless verksamhet inom eProdukter innefattar alla led mellan produkt-
/tjänsteleverantör och försäljningsställe. Verksamheten för Distribution och eProdukter har varit 
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förlagd till Seamless dotterbolag Lettel, verksamt i Lettland, men under 2013 kommer Seamless att ta 
klivet och agera distributör av eProdukter även i Sverige. 
 
För handeln innebär eProdukter en möjlighet att öka försäljningen och konsumentinflödet utan krav 
på investeringar och utrymme i butikshyllorna. Vid elektronisk distribution av produkter levereras 
värdekoder digitalt. Detta innebär att produktens värde tillförs först vid konsumentens köp. Vid 
påfyllning av mobil samtalstid skrivs värdekoden ut på ett kvitto från exempelvis ett kassasystem. 
Elektroniska presentkort och förbetalda betalkort kan skyltas varsomhelst i butik utan risk eftersom 
värdet aktiveras först vid köpet. Återförsäljarna av eProdukter har traditionellt funnits bland 
försäljningsställen inom dagligvaruhandeln, närbutiker, kiosker och tillbehör till mobiltelefoner. Som 
följd av framväxten av nya typer av eProdukter kan dock en återförsäljare nu återfinnas vid i princip 
vilket försäljningsställe som helst.  
 
Seamless har världsledande teknik och erfarenhet av elektronisk distribution som förvärvats på den 
internationella marknaden sedan 2001. Från att ha agerat teknikleverantör har Seamless tagit 
ytterligare ett steg i värdekedjan till att leverera en ”end to end” plattform för eProdukter och att även 
bli distributör. Det betyder att Seamless som teknikägare tecknar avtal med produkt-
/tjänsteleverantörer och distribuerar dessa produkter/tjänster direkt till återförsäljare. Som distributör 
har Seamless unika förutsättningar genom bolagets erfarenhet, transaktionsplattformen ERS 360 och 
det kombinerade erbjudandet med betalningstjänsten SEQR. Bredden på Seamless 
produkterbjudande med både SEQR och eProdukter ger synergier och förhandlingsfördelar mot 
återförsäljare och vid integrationer mot kassaleverantörer. Som distributör av eProdukter kommer 
Seamless kraftigt att öka bolagets omsättning. 
 
Marknadsutsikter 
Förhandlingar om förvärv, joint ventures och egen etablering fortsätter på flera marknader och som 
tidigare kommunicerats förväntas de första resultaten av detta arbete att kunna redovisas under 
2013. Vidare har en organisation för att hantera såväl hemmamarknad som utländska bolag byggts 
upp. 
	  
SEQR	  

 Verksamhet i: Seamless Payments AB 
 Startades: 2012 
 Produkter inkluderar: Mobila betalningar 
  

Om vi ser tillbaka på den gångna rapportperioden kan vi konstatera att sedan Axfood i slutet av 
fjolåret valde att införa SEQR på rekordtid, 13 arbetsdagar, i cirka 360 butiker, har intresset för SEQR 
från andra viktiga och marknadsledande aktörer inom både detaljhandel och snabbmat ökat markant.  
 
Ett stort antal viktiga avtal har tecknats under kvartalet och bidragit till att SEQR i skrivande stund är 
den enda mobila betalningslösningen i butik som finns brett etablerad i hela landet. I och med de nya 
avtal som tecknats under perioden är SEQR:s potentiella räckvidd vid utgången av kvartalet närmare 
2 800 butiker, utspridda i hela Sverige. Det gör förmodligen SEQR till den största aktören inom 
mobila betalningar i Europa och en av de globalt ledande.  
 
Intresset för SEQR är stort bland aktörer som vi visat tjänsten för och som i sin dagliga verksamhet 
hanterar en stor mängd korttransaktioner via kortföretagen. Till en början är man främst intresserad 
av det faktum att vi kan sänka deras kostnader rejält jämfört med traditionella korttransaktioner. 
Beslutet att införa SEQR brukar förenklas när man sedan ser följande: 
 

• Ingen ny hårdvara krävs för att installera eller använda SEQR 
• Minimala anpassningar behövs av kassasystemen  
• Går snabbt att införa  
• Är extremt säkert då ingen känslig information skickas genom systemet 
• Snabbare än en korttransaktion   
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• Smidigt och snabbt för konsumenten att betala med 
 
Nya avtal som tecknats under rapportperioden 
Tack vare att många aktörer med kedjor runt om i Sverige visar intresse för SEQR som mobil 
betalningslösning ges allt fler användare möjligheten att betala med mobilen. En av de 
snabbmatsrestauranger som under perioden tecknat avtal om införande av SEQR är McDonald’s i 
Sverige. McDonald’s inledde sommaren 2012 ett pilotprojekt med SEQR på fyra restauranger i 
Stockholmsområdet. Testet har fallit väl ut och lett till införande av SEQR på de restauranger som 
väljer att ansluta sig. Totalt har McDonald’s i Sverige cirka 220 restauranger. 
 
Ytterligare avtal som tecknats under perioden som berör restaurangbranschen är Krogdirekt, vars 
verksamhet bygger på att skapa lönsamhet för fristående restaurangägare. Avtalet innebär att de 
nära 800 medlemmarna kan erbjuda sina gäster att betala notan via SEQR. Även 
servicehandelsgrossisten Privab, som bland annat driver MyWay-konceptet med 150 kiosker runt om 
i landet, har inlett samarbete med SEQR under perioden. 
 
Allt fler detaljhandelskedjor inför SEQR. Under perioden har avtal tecknats med exempelvis 
NilsonGroup som står för välkända varumärken som Din Sko, Nilson Shoes och Skopunkten. 
Tillsammans är de cirka 320 butikerna Sveriges största skohandelskedja. Även Mekonomen Detaljist 
som är en av landets ledande kedjor för försäljning av biltillbehör och reservdelar har tecknat ett avtal 
som innebär att sex av deras över 200 butiker inledningsvis inför SEQR som betalningsalternativ.  
 
Västtrafiks system för SMS-biljetter över förväntan 
Få har undgått mediernas uppmärksammande av den omläggning av system för mobil betalning som 
kollektivtrafikföretag i hela landet tvingats genomföra under början av året. Seamless vann under 
2012 upphandlingen för att hantera Västtrafiks betalningssystem för SMS-biljetter. Systemet började 
gälla den 1 februari 2013 och Västtrafiks övergång till Seamless system har gått över förväntan. Det 
betyder också att ca 160 000 resenärer får stifta bekantskap med Seamless lösning, något som har 
stor betydelse för att börja betala med mobilen även i andra sammanhang. 
  
Utökad valmöjlighet för SEQR Fakturakonto 
Möjligheten att betala med SEQR genomförs bland annat i samarbete med finansbolaget Collector. 
Alla inköp samlas på en samlingsfaktura med upp till 60 dagars räntefri betalning och möjlighet till 
delbetalning. Under perioden har avtal tecknats med ytterligare en kontohållare för SEQR, Gothia 
Financial Group. Samarbetet ger SEQR-användarna en utökad valmöjlighet när det gäller vilken 
kontohållare man önskar. 
 
Internationell lansering av SEQR 
Under perioden har flera aktiviteter genomförts kopplade till Seamless fortsatta expansion av SEQR 
på global nivå. Ett exempel är planeringen av pilotprojekt tillsammans med Garanti Bank som 
innefattar introduktion av SEQR hos ett antal stora detaljhandelskedjor i Rumänien under våren 2013. 
Avtal med Garanti Bank, som är en av Europas starkaste banker, tecknades under tredje kvartalet 
2012.   
 
Marknadsutsikter 
På mycket kort tid har marknaden gått från att endast prata om mobila betalningar till att det i dag 
finns ett flertal olika lösningar ute på marknaden. Detta har lett till att media nu allt mer aktivt testar 
och utvärderar de olika systemen, särskilt ur ett användarperspektiv. Detta ligger helt i linje med vad 
som nu ligger i fokus för Seamless, det vill säga arbetet för att locka fler att använda SEQR och göra 
det till ett vardagligt beteende.  
 
Tidningen Mobil spådde i slutet av förra året att 2013 skulle bli de mobila betalningarnas år. På en 
marknad där alternativen är många är det som aktör oerhört viktigt att tillhandahålla ett system som 
fungerar smidigt och smärtfritt framförallt för användarna – något som vi på Seamless tagit fasta på 
från första stund då SEQR bara var en idé. 
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Ett bevis på att vi är på god väg att lyckas visade sig nyligen då tidningen Mobil utsåg SEQR till bäst i 
test efter att ha provbetalat med majoriteten av alla system som just nu finns tillgängliga på den 
svenska marknaden. SEQR fick högst totalpoäng och användarupplevelsen sammanfattades enligt 
följande: ”Det är SEQR som ger det bästa helhetsintrycket – appen är stabil, öppnas snabbast av alla, 
skannern läser QR-koder utan att man behöver anstränga sig och inte minst: Integrationen mellan 
kontot i telefonen och på nätet är smidig.” 
 
Det är viktigt att komma ihåg att SEQR är den enda lösningen som erbjuder så mycket mer än 
möjligheten att betala fysiskt i butik med hjälp av mobilen. Med SEQR går det även att till exempel 
betala med mobilen på nätet, en betydligt snabbare och enklare lösning än att behöva använda kort 
och dosa för sina köp på nätet. Förutom detta kan man även enkelt och självklart gratis, skicka 
pengar till andra privatpersoners bankkonton, oavsett vilken bank mottagaren har. Dessutom är 
SEQR ensamma om att medföra lägre kostnader för handlarna och på sikt sannolikt även för 
konsumenterna.  
 
I grunden är Seamless egenutvecklade transaktionsväxel en unik konkurrensfördel och något som 
konkurrenterna inte har tillgång till. Växeln gör det möjligt att utföra betalningarna utan inblandning av 
företag som Visa och Mastercard och för handlare innebär det att de slipper kortinlösande banker 
och kortnätverkens höga avgifter. Seamless har i över tio års tid använt transaktionsväxeln för att fylla 
på kontantkort till mobiler, något som gör att den klarar av att hantera en mycket stor mängd 
transaktioner - i dagsläget över 3,1 miljarder i årstakt. 
 
Så fungerar SEQR 
SEQR är marknadens enklaste system för betalning via mobilen. Systemet sparar stora summor för 
handlarna och i en förlängning sannolikt även för konsumenten. Allt kunden behöver göra för att 
betala är att med hjälp av sin smarta mobiltelefon och applikationen SEQR skanna en QR-kod och 
med en personlig kod godkänna att betalningen dras från ett fakturakonto. QR-koden är 
sammanlänkad och unik för kassan och koden är i sin tur kopplad till Seamless transaktionsplattform.  
 
Tekniken bakom SEQR gör att handlaren inte behöver investera i någon dyr hårdvara eller omständlig 
installation för att kunna erbjuda sina kunder betalning med hjälp av mobilen. Det är genom att 
systemet kringgår kortföretagens höga avgifter som det finns möjlighet för handlaren att spara stora 
summor på lägre transaktionskostnader.   
 
Med SEQR är det inte bara möjligt att betala med hjälp av mobilen i butik. Om en pappersfaktura 
förses med en QR-kod kopplad till SEQR är det möjligt att även betala dessa med hjälp av mobilen. 
På liknande sätt kan man med mobilen enkelt betala både vid e-handel och till exempel via 
direktutskick hem i brevlådan. 
 
Med SEQR är det dessutom möjligt att gratis skicka pengar direkt in på privatpersoners vanliga 
bankkonto, oavsett banktillhörighet, till exempel när man vill föra över pengar i samband med ett köp 
på Blocket eller vill dela en restaurangnota. Det enda man behöver göra för att skicka pengar är att 
ange mottagarens mobilnummer. För att ta emot pengar måste mottagaren i SEQR-appen ange vilket 
bankkonto pengarna ska sättas in på. Lösningen innebär att varken avsändare eller mottagare 
behöver uppge känsliga uppgifter som person- eller kontonummer till varandra.  
 
För företagare finns en tjänst som gör det möjligt att rikta erbjudanden till de kunder som väljer att 
betala med SEQR. För mindre företag finns tjänsten SEQR Mobilkassan som innebär att 
hantverkaren, torghandlaren eller caféinnehavaren kan använda sin smartphone, surfplatta eller dator 
för att säkert och smidigt acceptera mobila betalningar. Det är helt gratis att komma igång och 
transaktionsavgifterna är betydligt lägre än för kortbetalningar. Därmed kan man enkelt undvika 
kontanter utan att investera i en dyr kortterminal. 
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Väsentliga händelser under perioden 
Följande händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden:  

• Seamless slutför en nyemission som inbringar ca 102,4 MSEK före emissionskostnader. 
Emissionen tecknades till 124% varav 91% tecknades med stöd av företrädesrätt.  

• Seamless system för betalning av kollektivtrafikresor införs hos Västtrafik den 1 februari 
2013. Lanseringen är väldigt lyckosam, utan många av de problem som 
kollektivtrafikresenärer i andra län, med andra lösningar än Seamless, fått erfara.  

• Avtal tecknas med servicehandelsgrossisten Privab AB, som bland annat driver MyWay-
konceptet, om att införa Seamless mobila betalningslösning SEQR. Avtalet innebär att 
Seamless kommer att leverera en lösning för webbterminaler, vilket underlättar för aktörer 
som inte har något enhetligt kassasystem. 

• McDonald’s Sverige och Seamless ingår avtal som innebär att McDonald’s restauranger över 
hela Sverige får möjlighet att erbjuda sina gäster att betala med mobilen via SEQR. 
Sommaren 2012 inleddes ett pilotprojekt på fyra McDonald’s-restauranger i 
Stockholmsområdet. Pilotprojektet föll väl ut och avtalet som tecknats innebär att de 
restauranger som väljer att ansluta sig till SEQR nu har möjlighet att göra det. Målsättningen 
är att de flesta restauranger ska kunna erbjuda mobilbetalning innan sommaren. 

• NilsonGroup – Sveriges ledande koncern inom skobranschen, med cirka 320 butiker i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland har tecknat avtal med Seamless om att erbjuda sina 
kunder möjlighet att kunna betala sina inköp med SEQR. I NilsonGroup ingår varumärkena 
Din Sko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports samt Ecco.  

• Utöver detta har avtal gällande SEQR även tecknats med Krogdirekt AB, vars verksamhet 
bygger på att skapa lönsamhet för fristående restaurangägare. Avtalet innebär att de nära 
800 medlemmarna kan erbjuda sina kunder SEQR.  

• Under kvartalet har även avtal tecknats med Mekonomen Detaljist AB – en av landets 
ledande kedjor för försäljning av biltillbehör och reservdelar med över 140 butiker i Sverige. 
Samarbetet innebär att kunderna kommer att kunna använda SEQR för att enkelt betala med 
sin mobiltelefon. Till en början kommer SEQR lanseras i sex butiker.  

• Seamless förstärker ledningsgruppen med Anders Forssten som global marknadschef. 
Anders kommer närmast från Max Hamburgare och utsågs så sent som 2012 till årets 
marknadschef i Sverige.  

• Gothia Financial Group blir kontohållare i SEQR. Användarna kommer framöver kunna välja 
om de önskar ett fakturakonto för SEQR från Collector eller från Gothia.  

• Gunnar Jardelöv samt Dan Walker hade redan inför 2012 års årsstämma aviserat att de inte 
skulle ställa upp för omval vid årsstämma 2013. Under valberedningens arbete inför 
årsstämman har även Johan Kyllerman, Voria Fattahi samt Per Sondén meddelat att de inte 
står till förfogande för omval. Sedan tidigare har Peter Grauers utträtt ur styrelsen. 

• Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB. Årsstämman hålls fredagen den 26 april 
2013 klockan 10:00 i konferenssal ”Galleriet” i Hotell Norrtulls lokaler, adress S:t Eriksgatan 
121, Stockholm. 
 

Händelser efter rapportperiodens slut 
Seamless gör så kallad Near Field Communication (NFC) till en integral del av sin betalningslösning 
SEQR. Den nya lösningen, som under april börjar finnas i butiker, är möjlig genom att en tunn RFID-
krets som stödjer NFC bakas in i den klisterlapp med QR-kod som fästs vid kassaterminalen. Det unika 
med Seamless lösning för NFC är att den är helt oberoende av om kassaterminalen har stöd för NFC 
eller ej, något som kan innebära väsentliga besparingar för de handlare som funderar på att 
uppgradera sina terminaler med NFC-kapacitet. Genom detta blir Seamless ett helt teknikoberoende 
alternativ för handlarna som står och väljer mellan olika mobilbetalningslösningar.  
 

Transaktioner med närstående 
Seamless har inte haft några transaktioner med närstående. 
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Övrigt 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer 
med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 1, Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende 
moderbolaget. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder 
har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget, om ej 
annat anges nedan. 
 
Seamless förvärvade i oktober 2011 den Lettiske distributören av samtalstid Lettel. Enligt 
överenskommelse om villkorad köpeskilling ska Seamless betala ytterligare 5 000 tkr i form av 2 500 tkr 
kontant och 2 500 tkr i aktier (antal aktier beror på kursen vid utbetalningstidpunkten). 
Tilläggsköpeskillingen ska betalas två år efter att avtalet slutfördes. Tilläggsköpeskillingen ska erläggas 
om Lettel möter eller överskrider uppsatta omsättningsmål samt om samarbetsavtalet med 
försäljningskedjan PlusPunkts inte har blivit uppsagt den dag då tilläggsköpeskillingen ska betalas. 

 
Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
Seamless verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer där olika riskfaktorer kan påverka 
företaget. Dessa riskfaktorer kan innebära påverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. Då inga 
betydande förändringar har skett under kvartalet avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till redogörelsen i senaste årsredovisningen på sidorna 15-17. 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Seamless lednings nuvarande 
förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad 
information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara 
korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den 
framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende 
ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i 
valutakurser och andra faktorer. 
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Koncernens	  rapport	  over	  totalresultat	  
tkr	  

januari-‐mars	   helår	  

	   2013	   2012	   2012	  

Nettoomsättning	   26	  385	  
	  

29	  715	  
	  

134	  337	  

Övriga	  rörelseintäkter	   9	   10	   43	  

Materialkostnader	   -‐14	  810	   -‐20	  010	   -‐83	  202	  

Övriga	  externa	  kostnader	   -‐16	  286	   -‐7	  870	   -‐45	  432	  

Personalkostnader	   -‐15	  970	   -‐7	  476	   -‐33	  317	  

Avskrivningar	   -‐1	  752	   -‐554	   -‐2	  112	  

Övriga	  rörelsekostnader	   154	   -‐453	   -‐211	  

Rörelseresultat	   -‐22	  270	   -‐6	  638	   -‐29	  894	  

Finansnetto	   -‐83	   -‐41	   -‐512	  

Resultat	  före	  skatt	   -‐22	  353	   -‐6	  679	   -‐30	  406	  

Inkomstskatt	   3	  539	   1	  831	   	  	  6	  661	  

Periodens	  resultat	   -‐18	  814	   -‐4	  848	   	  -‐23	  745	  

	   	   	   	  

ÖVRIGT	  TOTAL	  RESULTAT	   	   	   	  

Valutakursdifferenser	   -‐374	   -‐206	   -‐1	  033	  

Summa	  totalresultat	  hänförligt	  till	  moderbolagets	  aktieägare	   -‐19	  188	   -‐5	  054	   	  -‐24	  778	  

	  
	  
Koncernens	  balansräkning	  
tkr	  

januari-‐mars	  

	   2013	   2012	  

TILLGÅNGAR	   	   	  

Immateriella	  anläggningstillgångar	   24	  533	   15	  495	  

-‐	  varav	  goodwill	   7	  368	   7	  971	  

-‐	  varav	  balanserade	  utvecklingskostnader	   15	  191	   	  4	  914	  

-‐	  varav	  kundavtal	   1	  974	   2	  610	  

Materiella	  anläggningstillgångar	   8	  894	   1	  028	  

Uppskjuten	  skattefordran	   15	  841	   7	  389	  

Lager	  av	  färdiga	  varor	   492	   1	  576	  

Kundfordringar	   16	  179	   12	  984	  

Övriga	  fordringar	   8	  176	   4	  992	  

Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   8	  302	   4	  678	  

Likvida	  medel	   82	  474	   22	  991	  

Summa	  tillgångar	   164	  891	   71	  133	  

	   	   	  

EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	  

Eget	  kapital	   117	  923	   39	  557	  

Övriga	  långfristiga	  skulder	   2	  052	   5	  749	  

Uppskjuten	  skatteskuld	   367	   392	  

Leverantörsskulder	   20	  855	   11	  217	  

Aktuella	  skatteskulder	   379	   432	  

Övriga	  kortfristiga	  skulder	   10	  226	   4	  838	  

Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   13	  089	   8	  948	  

Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   164	  891	   71	  133	  
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Koncernens	  rapport	  över	  kassaflöden	  
tkr	  

januari-‐mars	   helår	  

	   2013	   2012	   2012	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  rörelsekapital	   -‐20	  840	   -‐5	  205	   -‐28	  202	  
Förändring	  av	  rörelsekapital	   6	  685	   3	  950	   23	  302	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐14	  155	   -‐1	  255	   	  	  -‐4	  900	  
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐10	  282	   -‐2	  236	   -‐12	  168	  
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   92	  907	   17	  924	   22	  514	  
Periodens	  kassaflöde	   68	  470	   14	  433	   	  	  5	  446	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  början	   14	  004	   8	  558	   8	  558	  
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  slut	   82	  474	   22	  991	   	  	  14	  004	  

	  
	  

	  

	  
	  
	   	  

Koncenens	  förändring	  av	  eget	  kapital	  
Tkr	  

januari-‐mars	   helår	  

	   2013	   2012	   2012	  

Vid	  periodens	  början	   137	  110	   42	  359	   42	  359	  

Periodens	  totalresultat	   -‐19	  187	   -‐5	  054	   	  	  -‐24	  778	  

Nyemission	   -‐	   -‐	   9	  606	  

Emissionskostnader	   -‐	   -‐	   -‐4	  809	  

Pågående	  nyemission	   -‐	   -‐	   112	  480	  

Optionsprogram	   -‐	   2	  252	   2	  252	  

Vid	  periodens	  slut	   117	  923	   39	  557	   	  	  137	  110	  

	   	   	   	  

Nyckeltal	  
	  

januari-‐mars	   helår	  

	   2013	   2012	   2012	  

Avkastning	  på	  eget	  kapital	  	   neg	   neg	   neg	  

Resultat	  per	  aktie,	  före	  och	  efter	  utspädning	  	   -‐0,58	   -‐0,21	   -‐0,96	  

Rörelseresultat,	  tkr	   -‐22	  270	   -‐6	  638	   -‐29	  894	  

Nettoomsättningstillväxt	  (jämfört	  med	  samma	  period	  föregående	  år)	   -‐11%	   266%	   124%	  

Rörelsemarginal	  	   Neg	   neg	   neg	  

Genomsnittligt	  antal	  aktier	  före	  och	  efter	  utspädning	   32	  222	  999	   23	  495	  211	   24	  636	  097	  

Kassalikviditet	   260%	   179%	   406%	  

Soliditet	   72%	   56%	   77%	  

Eget	  kapital,	  tkr	   117	  923	   39	  557	   137	  110	  

Eget	  kapital	  per	  aktie	   3,57	   1,63	   4,15	  

Antal	  anställda	  vid	  periodens	  slut	   120	   45	   88	  
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Moderbolagets	  balansräkning	  
Tkr	  

januari-‐mars	  

	   2013	   2012	  
TILLGÅNGAR	   	   	  
Anläggningstillgångar	   37	  834	   25	  569	  
Summa	  omsättningstillgångar	   104	  818	   38	  923	  	  
Summa	  tillgångar	   142	  652	   64	  492	  

	   	   	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	  
Eget	  kapital	   133	  152	   39	  594	  
Långfristiga	  skulder	   -‐	   5	  706	  
Kortfristiga	  skulder	   9	  500	   19	  193	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   142	  652	   64	  492	  

	   	   	  
Ställda	  säkerheter	   6	  000	   6	  000	  
Ansvarsförbindelser	   Inga	   Inga	  

	  
 

 

 

 
 

 

Om Seamless 
Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar 
mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360 
hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner världen över hos över 525 000 försäljningsställen. 
Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och mobilhandel hos mer än 40 operatörer 
i 26 länder på fyra kontinenter. Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är 
patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. Seamless grundades 2001 och aktien handlas sedan 
den 13 juni 2012 på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. 
Seamless har kontor i: 
Accra, Calcutta, Lahore, Mumbai, Riga, Lodz och Stockholm. 

Moderbolagets	  resultaträkning	  
tkr	  

januari-‐mars	   helår	  

	   2013	   2012	   2012	  

Nettoomsättning	   -‐	   10	  150	   52	  035	  
Övriga	  rörelseintäkter	   -‐	   -‐	   19	  
Rörelsens	  kostnader	   -‐5	  478	   -‐17	  027	   -‐81	  965	  
Rörelseresultat	   -‐5	  478	   -‐6	  877	   -‐29	  911	  
Finansnetto	   -‐18	   -‐52	   -‐75	  
Resultat	  före	  skatt	   -‐5	  496	   -‐6	  929	   -‐29	  986	  
Inkomstskatt	   -‐	   1	  816	   	  	  6	  652	  

Periodens	  resultat	   -‐5	  496	   -‐5	  112	   	  	  -‐23	  334	  
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Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören för Seamless Distribution AB (publ) försäkrar att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm den 23 april 2013 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 - 2660 
	  
	  
All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet

Kommande rapporttillfällen 
 
Seamless aktie jan-mar 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kursutveckling	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.5%	  
Kortnamn	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEAM	  
Börsvärde	  (31	  mar)	   	  	  770	  MSEK	  
Högsta	  kurs	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26.00	  
Lägsta	  kurs	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.30	  
Totalt	  antal	  aktier	  (31	  mar)	   33,048,374	  

26	  apr	  2013	   Årsstämma	  10:00,	  Stockholm	  
20	  aug	  2013	   Delårsrapport	  kvartal	  2	  
13	  nov	  2013	   Delårsrapport	  kvartal	  3	  
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Kontakt 
För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Fredell, VD 
peter.fredell@seamless.se 
+46 8 564 878 00 
 

Daniel Hilmgård, CFO 
daniel.hilmgard@seamless.se 
+46 8 564 878 00 

Seamless Distribution AB (publ) 
Box 6234, 102 34 Stockholm 
Organisationsnummer 556610-2660 
info@seamless.se www.seamless.se 
 
 

	  


