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WEST: Utökad affärsinriktning i Australien
West International ingick i Augusti 2016 avtal med Stargroup Ltd (ASX:STL) om leveranser av
kortterminaler. Under hösten 2017 framkom det uppgifter om problem med Stars finansiella
förmåga. Star arbetar sedan en tid med rekapitalisering av sin verksamhet.
Som en del av den uppkomna situationen med Star har West beslutat att framöver arbeta med
flera distributionspartners i Australien. West har därför nått en överenskommelse med Star där
de inte längre är exklusiv distributionspartner. Avtalet gäller tillsvidare och utan
volymåtaganden för Star.
Som tidigare meddelats har West tecknat avsiktsförklaring med Cirralto Limited (ASX:CRO)
som syftar till att Cirralto skall distribuera Wests betallösning i Australien och avtalsförhandling
pågår.
Dessa åtgärder förändrar inte inriktningen med att färdigställa West betallösning för den
australiska marknaden. Arbetet fortskrider med inkoppling och certifiering av Wests betalväxel
mot det lokala banknätverket vilket beräknas vara klart under 2018.
Wests lösning för kortbetalningar är sedan tidigare certifierad av branschorganisationen PCI
samt ledande kortvarumärken som exempelvis MasterCard, Visa, American Express och
Union Pay.

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 februari 2017 kl. 14:55 CET.

Om West International AB (publ):
West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar till marknadsledande återförsäljare inom butik, hotell och restaurang,
samt retail banking. Företagets erbjudanden syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter i fysisk handel. West är
verksamt på fem huvudsakliga marknadsområden: Norden, Europa, Afrika, Syd- och Sydostasien, samt Australien. Bland kunder återfinns
exempelvis OpenSolution, ClearOn, Svenska Handelsbanken, Datorama, Nets, Interblocks, MAX Hamburgerrestauranger och ABSA Bank.
Bolaget har säte i Upplands Väsby och är listat på Nasdaq First North Stockholm. Se även www.westint.se

