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WEST: Lansering av kortterminaler på två nya marknader; Danmark
och Polen
Wests kortterminalslösning har fått klartecken för att användas på två nya marknader.
De första kortterminalerna har nyligen driftsatts på Max första och nyöppnade
restaurang i Polen samt i Butterick’s butik i Köpenhamn.
- Vår internationalisering går vidare enligt plan och vi kan nu erbjuda våra kunder en
mycket väl fungerande kortterminalslösning i ännu fler länder. Tack vare vår betalväxel
har vi nu väsentligt kortat ner ledtiden och förenklat processen för lansering på nya
marknader, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
Wests lösning för kortbetalningar är sedan tidigare certifierade av branschorganisationen PCI,
MasterCard, Visa, American Express, samt de nationella betalkorten BankAxept i Norge och
Dankort i Danmark. Certifieringen av betalväxeln i kombination med Wests betalapplikationer
innebär att bolaget har en mer komplett lösning för kortbetalningar. Det stärker West
erbjudande på samtliga marknader, minskar beroendet av externa partners samt ger nya
möjligheter att vidareutveckla affärsmodellen med t.ex. transaktionsbaserade intäkter.
En ökande skara av ledande aktörer inom handel, hotell och restaurang använder Wests
kortterminaler i sin verksamhet. Max Hamburgerrestauranger, Synsam, Sibylla, Parks and
Resorts med bl.a. Gröna Lund och Kolmården, Stockholm Globe Arenas, Jula, Tempo,
Polisen, JC, MQ, Gant, ÖoB, Skistar och Grand Hôtel är några exempel på alla dessa
slutanvändare.

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. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 10:55 CET.
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