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WEST: Nytt strategiskt affärssamarbete med ClearOn
West International har idag ingått avtal med ClearOn AB som inleder ett nytt strategiskt
affärssamarbete kring betallösningar för små och medelstora företag. Parterna har
tecknat ett 4-årigt samarbetsavtal där ClearOn kommer att leverera framtidens
kortterminalslösningar till sina kunder. ClearOn förvärvar även rättigheterna till Wests
kontantuttagstjänst cash2go® och kommer att leverera tjänsten till hela sitt nätverk av
betaltjänstombud. Värdet av affären under första året kommer inte understiga 5 Mkr.
ClearOn samarbetar med 6000 butiker som tar emot kuponger, presentkort, betalningar och
värdeavier för mer än 5 miljarder kronor årligen. ClearOn utvecklar och säljer även
kassasystem under varumärket Wave. ClearOn, som etablerades 1968 under namnet
Kuponginlösen av ägaren Dagligvaruleverantörers Förbund, är idag ett betalningsinstitut under
Finansinspektionens tillsyn.
cash2go® är en unik kontantuttagstjänst ägd av West och utvecklad i samarbete med Visa,
MasterCard och kortinlösaren Elavon. Tjänsten möjliggör riktiga kontantuttag i butik som
erbjuds på ett enkelt sätt utan att butiken behöver investera i kostsamma uttagsautomater.
Med mindre kontanter sparar butiken in på värdetransporter och risken för rån minskar.
Privatpersoner får lättare att ta ut kontanter och kan göra uttag i en trygg och säker miljö.
"Genom kortterminalsamarbetet med West och nya tjänsten cash2go skapar vi ännu mer
affärsnytta för våra kunder i handeln”, säger Pontus Ellefsson, vd ClearOn AB.
”West söker starka partners med vilka vi tillsammans kan utveckla framtidens betallösningar.
Jag är mycket stolt att inleda detta samarbete med Sveriges ledande leverantör av
betaltjänster till små och medelstora butiker. Affären har stor strategisk betydelse för Wests
position på den svenska marknaden”, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
Parterna har tecknat ett ramavtal som löper under minst fyra år. I samband med
avtalstecknandet har ClearOn förvärvat samtliga rättigheter till cash2go®. Leveranser av
kortterminaler förväntas starta under första kvartalet 2017. Värdet av affären under första året
kommer inte understiga 5 Mkr.
För ytterligare information kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 80 00.
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 19 januari 2017 kl.
13:00 CET.
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