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WEST: Femårig förlängning av strategiskt samarbete med
OpenSolution
OpenSolution och West International har tecknat ett nytt femårigt avtal. Avtalet innebär
att West fortsätter leverera OpenSolutions behov av kortterminallösningar för den
nordiska marknaden.
OpenSolution är en ledande leverantör av betallösningar i Norden. 8.000+ kunder återfinns i
hela regionen och referenser inkluderar bl.a. arenor, transportföretag, flygbolag, Guide
Michelin-restauranger, ledande casinon och nattklubbar. Sedan 1 juli 2016 är IK Investment
Partner huvudägare till OpenSolution.
"OpenSolution har vuxit kraftigt de senaste åren. Tillsammans med IK Investment Partner
lägger vi nu i en extra växel för att fortsätta denna tillväxt. I detta sammanhang är vi mycket
nöjda att kunna fortsätta det strategiska samarbetet med West för att även fortsättningsvis
utveckla framtidens betallösningar”, säger OpenSolutions vd och grundare Christian
Johansson.
”Jag är mycket glad och stolt att samarbetet med OpenSolution fortsätter att utveckla sig
positivt. Under fyra år har vi tillsammans förbättrat förutsättningarna för näringsidkare att ta
betalt med kort och samtidigt förändrat den svenska kortbetalningsmarknaden i grunden. Nu
fortsätter vi denna resa in i framtiden med unika lösningar som adresserar hela den nordiska
marknaden”, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
WestInt® kortterminaler är sedan tidigare godkända av branschorganisationen PCI samt
kortföretagen MasterCard och Visa. I det fortsatta samarbetet med OpenSolution stöds även
de nationella korten BankAxept och Dankort i Norge respektive Danmark. Terminalerna
kombinerar hög kvalitet med smarta funktioner som exempelvis stöd för kontaktlösa
kortbetalningar och aktivt valutaval, s.k. ”DCC”.

För ytterligare information kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se

Bolagets Certified Adviser är Consensus, 031-7455000.

Denna information är sådan information som West International AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016
kl. 07:45 CET.
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Stockholm och är listat på Nasdaq First North Stockholm. Se även www.westint.se

