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PRESSMEDDELANDE 

Ledande telekomföretag i Förenade Arabemiraten väljer 

Seamless SEQR-lösning 

–Kunderna kan enkelt betala räkningen med mobilen 

En av de ledande telekomoperatörerna i Förenade Arabemiraten har beslutat att genomföra 
pilottest av Seamless nya betalningslösning SEQR, som gör det möjligt att runda 
kontokortföretagens höga avgifter och undvika dyr kontanthantering. Via lösningen kan 
kunden via en QR-kod på fakturan mycket enkelt och säkert betala med mobilen. Det enda man 
behöver göra är att skanna QR-koden på räkningen och sedan godkänna med sin pinkod. 

Seamless lösning SEQR har rönt stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. Då 
lösningen är ensam i sitt slag och innebär stora kostnadsbesparingar för betalningsmottagaren har 

flera ledande detaljhandelsföretag redan tecknat pilotavtal om att testa SEQR. 

– Det stora internationella intresset visar på kraften i vår lösning.I Förenade Arabemiraten, och många 
andra länder i världen, betalas en faktura genom att kunden tar sig till en av fakturautställarens butiker 
och betalar med kreditkort, kontanter eller check. Med SEQR får kunden ett alternativ där han enkelt 
kan betala, utan att behöva vänta i kö och utan att behöva använda kreditkort eller kontanter, säger 
Peter Fredell, Seamless Verkställande Direktör. 

I Seamless lösning för mobila betalningar, SEQR, skannar konsumenten en QR-kod på 
kassaterminalen, webben eller räkningen för att godkänna att betalning görs. QR- koden identifierar 
betalningsmottagaren som är kopplad till Seamless transaktionsplattform och konsumenten kan då 
betala direkt från sitt konto eller via sin kredit. Seamless lösning gör det därmed möjligt för 
detaljhandeln att slippa de kostsamma avgifterna till kortföretagen. Tjänsten är kostnadsfri för 
konsumenter. Se hur SEQR fungerar: http://www.seamless.se/seqr/movie.html 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Bogdan Sacuiu, VP Sales, Mikael Malmquist, IR 

Tel 08 564 878 00 

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 2,4 miljarder transaktioner genom 525 000 försäljningsställen världen över. 
Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och M-handel hos mer än 40 operatörer i 26 
länder på tre kontinenter. Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är 
patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX 
First North, kortnamn SDAB. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor i Mumbai, Indien, 
Lahore i Pakistan, Riga i Lettland samt Accra i Ghana. Mer information finns på www.seamless.se 
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