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Världspremiär för ny svenskutvecklad digital och smart valuta på onsdag kl. 16.00!

Under flera år har två tekniska genier arbetat i det tysta, Thomas Schmitt och Peter Waher. På
seminariet den 12 december lanseras nu helt ny valuta, e-Daler. Men inte bara det utan också en helhet
som både fungerar i det smarta samhället (Smart City) och till befintliga strukturer. Ett paradigmskifte
som kan bli verklighet redan 2019.
I september lanserades den nya standarden för IoT Harmonization (Internet of Things) av IEEE. Det är
denna som gäller för smarta och uppkopplade samhällen. Det som hela världen väntat på är hur detta
ska fungera med transaktioner, valuta och betallösningar. Nu finns lösningen, utvecklad av dessa två
svenskar.
Thomas Schmitt och Peter Waher arbetar för Trust Anchor Group som ligger bakom MobilGirot i Sverige.
Företaget har satsat på smarta lösningar för de som driver företag och föreningar och har snabbt skrivit
avtal med ett flertal stora aktörer. Några av de senaste avtalen har också inneburit att företaget
expanderar internationellt. MobilGirot är också lösningen på att ha en transaktionsmotor som fungerar
mellan IoT och befintliga betalstrukturer.
Den 12 december på ett seminarium och globalt webinarium presenterar Thomas Schmitt detta på
Internetstiftelsens mötesplats www.goto10.se.
Om Trust Anchor Group (f.d. Swedish Mobile Transfer), www.trustanchorgroup.com
Trust Anchor Group lanserar en ny infrastruktur för det smarta samhället, med stöd för smarta kontrakt och
ekonomisk återkoppling, i enlighet med de gränssnitt som tas fram inom ramen för standardiseringsarbetet som
bedrivs av IEEE IoT Harmonization .
Om MobilGirot, www.mobilgirot.com
MobilGirot grundades i januari 2017. Företaget ska bli ledande inom EU vad gäller betallösningar, och ska vara det
självklara digitala alternativet för företag vars arbete innebär mänsklig kontakt. Via samarbeten skapar vi fördelar
både för säljare och köpare som är helt unika på marknaden. Konceptet är i första hand framtaget för tre
målgrupper; service- och tjänsteföretag, handelshus och grossister samt föreningar. I dagsläget är ca 700 företag
anslutna till MobilGirots betallösningar. Företaget och dess delägare har även mångårig erfarenhet och kompetens
inom såväl ledning och styrelse. Företaget har sitt kontor på Kungsgatan 60 i Stockholm.
Bild + bildtext (för högupplösta bilder kontakta oss)
Under flera år har två tekniska genier arbetat i det tysta, Thomas Schmitt och Peter Waher. På seminariet den 12
december lanseras nu helt ny valuta, e-Daler.
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