Lund den 27 april 2006

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Delårsrapport för perioden januari – mars 2006
•

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 21,0 Mkr (14,8).

•

Resultatet för första kvartalet uppgick till –1,8 Mkr (‐8,5).

•

Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till –0,03 kr (–0,14).

•

Likvida medel uppgick vid första kvartalets slut till 42,2 Mkr (26,7).

•

Bolaget har tillsammans med Smart Unicorn Group ingått ett joint venture i
Kina, vilket innebär att Precise Biometrics äger 30 procent av bolaget Smart
Unicorn Solutions.

•

Från de thailändska myndigheterna har bolaget fått en andra order avseende
licenser på resterande nationella ID‐kort vilka ska förses med Precise Match‐
on‐Card™.

•

En av bolagets partner har blivit kontrakterade av myndigheterna i ett
mindre land i Mellanöstern för införandet av nationella ID kort. Korten
kommer att förses med Precise Match‐on‐Card™ teknik.

•

Bolaget lanserade webbplatsen www.Match‐on‐Card.com och samtidigt
lanserades fingeravtrycksläsaren Precise 100 XS.

För ytterligare information
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255
E-post christer.bergman@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för
autentisering med hjälp av fingeravtryck och smart kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och
lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card™,
har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise
Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform
och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för
passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund.
Dessutom finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget
Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad och regionkontor i Linköping medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg.
Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/
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VD kommenterar delårsrapporten
2006 har inletts med ett flertal positiva händelser.
Etablerandet och fullföljandet av ett joint venture i Kina tillsammans med Smart Unicorn Group
öppnar en viktig försäljningskanal för Precise Biometrics och dotterbolaget Loqware Sweden.
Denna etablering leder oss in på en helt ny och mycket stor marknad, som också är viktig då den
skapar möjlighet till en stark marknadspositionering inför en förväntad biometrisk expansion.
Initialt har samarbetet resulterat i en order på cirka 7,8 Mkr avseende licensintäkter.
Samarbetet med Smart Unicorn Group innebär att vår teknik kommer att integreras i de mobila
tjänster och lösningar som redan idag marknadsförs och dessutom kommer att vidareutvecklas.
Det finns ett stort behov av mobiltelefonsäkerhet och genom utvecklingen av nya mobila tjänster
i kombination med biometri kommer exempelvis säkrare betalningstransaktioner att kunna
göras via mobiltelefoner och mobilterminaler. Genom att fullfölja etableringen har vi blivit ägare
till 30 % i Smart Unicorn Solutions. Bland kunderna finns några av Kinas största teleoperatörer
och mobiltelefontillverkare.
För att möta marknadens krav på allt mer kostnadseffektiva och kundanpassade biometri‐
lösningar lanserade Precise Biometrics under februari månad en inloggningsapplikation för
Microsoft Windows XP®, som använder Precise Match‐on‐Card™ teknik. Denna applikation
lanserades som ʺOpen Sourceʺ, det vill säga att källkoden kostnadsfritt kan laddas hem,
användas och vidareutvecklas. Som ytterligare ett led i vår strategi, att underlätta för företag,
organisationer och myndigheter att med en kostnadseffektiv biometrilösning ersätta lösenord,
lanserades också marknadens mest kostnadseffektiva fingeravtrycksläsare Precise 100 XS.
Samtidigt som vi offentliggjorde lanseringen av den öppna källkoden presenterade vi en ny
webbplats, www.Match‐on‐Card.com. Syftet med webbplatsen är att ytterligare vidareutveckla
och öka kunskapen om konceptet ʺMatch‐on‐Cardʺ samt att skapa ett forum där information
finns om applikationer, partners och kunder.
Under årets första månader har Precise Biometrics biometrilösningar för nationella ID‐kort gett
nya marknadsframgångar. En av våra stora smartkortspartner har blivit kontrakterade av
myndigheterna i ett mindre land i Mellanöstern för införandet av nationellt ID‐kort. Korten
kommer att förses med Precise Match‐on‐Card™ teknik.
Vid kvartalets slut erhöll vi också en uppföljningsorder från de thailändska myndigheterna
avseende biometri för det thailändska nationella ID‐kortet. Vi uppskattar att den förväntade
affärsvolymen under en treårsperiod är cirka 20 miljoner kronor. Utöver kvartalets order
omfattande licenser för Precise Match‐on‐Card™, bedöms det tillkomma licenser till finger‐
avtrycksläsare, underhållstjänster och försäljning av hårdvara.
Omsättning och resultat
Första kvartalet 2006
Omsättningen under första kvartalet uppgick till 21,0 Mkr (14,8), vilket innebär en tillväxt på
42%. Bruttomarginalen har förbättrats avsevärt och uppgick till 63% jämfört med 28% under
motsvarande period föregående år. Orsaken är främst att andelen licensförsäljning har ökat
kraftigt under årets första kvartal. Koncernens nettoresultat för första kvartalet uppgick till –1,8
Mkr (‐8,5). Rörelsekostnaderna exklusive kostnad för sålda varor uppgick till 14,9 Mkr (12,6),
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inklusive avskrivningar på 1,5 Mkr (2,0) och aktivering av kostnader för utvecklingsarbete på 0,4
Mkr (1,8).
Rörelseresultatet har påverkats positivt av en reavinst på 2,3 Mkr. Reavinsten uppstod i samband
med försäljning av kinesiska patent vid bildandet av ett joint venture i Kina och redovisas på
raden ”Andel av vinst/förlust i intresseföretag”.
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för första kvartalet uppgick till –0,03 kr (‐0,14). Vid
utgången av årets första kvartal innehöll bolagets orderbok inneliggande order om cirka 1,0 Mkr.
Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2006 till 110,4 Mkr (59,6) och eget kapital/aktie till
1,51 kr (0,98).
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –1,6 Mkr (‐10,8). Likvida
medel uppgick per den 31 mars 2006 till 42,2 Mkr (26,7).
Marknad och försäljning
Americas
Försäljningen under det första kvartalet 2006 var svag, men kvartalet fick ett starkt avslut.
Affärsområdet erhöll en uppföljningsorder gällande hårdvara och licenser åt Department of
State. Under kvartalet startades även nya pilottester där bolaget deltar. Piloterna sker i
förhållande till säkerhetsdirektivet HSPD‐12 och PIV (Personal Identity Verification).
Affärsområdets omsättning för första kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (6,2) och rörelseresultatet
uppgick till –1,3 Mkr (0,5).

EMEA
Förutom leveranser av den inneliggande ordern som bolaget erhöll från en av Israels största
banker under sista kvartalet 2005, fick Precise Biometrics under första kvartalet 2006 en viktig
affär i Italien för den nyligen lanserade fingeravtrycks‐ och smartkortsläsaren, Precise 250 MC.
Denna order kommer huvudsakligen att levereras under andra kvartalet.
Dessutom har EMEA pågående pilotprojekt med större europeiska systemintegratörer, främst
inom IT‐säkerhetsområdet.
Affärsområdets omsättning för första kvartalet uppgick till 3,3 Mkr (3,2) och rörelseresultatet
uppgick till –1,3 Mkr (0,0).

Nationella ID‐kortsgruppen
Den uppföljningsorder från de thailändska myndigheterna som erhölls i direkt anslutning till
första kvartalets slut avseende biometri för nationella ID‐kort förväntas ge en intäkt under en
treårsperiod på cirka 20 miljoner kronor. Thailandsprojektet i sin helhet innebär att Precise
Biometrics tillsammans med Smart Card Systems International Co, Ltd (SSI), levererar biometri
till det nationella ID‐kortet till samtliga Thailands cirka 64 miljoner medborgare. Utöver de
förväntade intäkterna är Thailandsordern av mycket stor betydelse för Precise Biometrics och
Nationella ID‐kortsgruppen som referensprojekt.
Genom framgången med Thailandsprojektet har affärsområdet ännu bättre möjlighet att
mycket aktivt bedriva ett fortsatt marknadsarbete med argument som att Precise Biometrics
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teknik Precise Match‐on‐Card™ är stabil, redo för en fullskalig utrullning och dessutom
erbjuder en överlägsen prestanda. Ytterligare en marknadsframgång för Nationella ID‐
kortsgruppen är att en smartkortspartner har blivit kontrakterad av myndigheterna i ett
mindre land i Mellanöstern för införandet av nationellt ID kort. Även dessa kort kommer att
förses med Precise Match‐on‐Card™ teknik
Affärsområdets omsättning för första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (0,2) och rörelseresultatet
uppgick till 3,5 Mkr (‐0,6).
ICAO Systems
Affärsområdet har tillsammans med Fyrplus Teknik medverkat i olika projekt, bland annat
omfattande anbudslämnande avseende infrastruktur för elektroniskt resande till en rad olika
länder. Dessutom har produkten Mobilis levererats till slutkund.
Affärsområdets omsättning för första kvartalet uppgick till 0,2 Mkr (0) och rörelseresultatet
uppgick till –0,6 Mkr (‐0,6).

Fyrplus
Ett flerårigt avtal har tecknats med AstraZeneca, avseende fortsatt underhåll och support, på en
av Fyrplus utvecklad programvara. Systemet kommer att bli fullt utbyggt under första halvåret
i år. I systemet används biometri med irisigenkänning för inloggning av användare och för att
elektronisk signera dokument i läkemedelsproduktionen.
Tillsammans med Gunnebo Competence Centre, Entrance Control visade bolaget på en mässa
i Paris en verifikationsstation för automatiserad gränskontroll. Biometrisk information lagras
på det elektroniska passet och verifieras gentemot den person som står i slussen. Biometridelen
i verifikationsstationen har utvecklats av Fyrplus.
Affärsområdets omsättning för första kvartalet uppgick till 4,4 Mkr (4,9) och rörelseresultatet
uppgick till 0,1 Mkr (0,4).
Loqware
Det joint venture som Precise Biometrics ingått i Kina med Smart Unicorn Group innebär att en
viktig försäljningskanal öppnats mot den kinesiska marknaden även för dotterbolaget Loqware
Sweden. Etableringen innebär att Precise Biometrics äger 30 procent av Smart Unicorn Solutions.
Initialt har samarbetet resulterat i en större order avseende LoqFlash™ licenser. LoqFlash™ är ett
USB minne med integrerad fingeravtrycksläsare.
Affärsområdets omsättning för första kvartalet uppgick till 7,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick
till 6,5 Mkr.
Framtidsutsikter och marknadstrender
Många bedömare anser att marknaden för nationella ID‐kort och pass med biometri står inför ett
genombrott, vilket gör att Precise Biometrics ser positivt på marknadsmöjligheterna inom dessa
områden. Dock kvarstår svårigheterna med att förutse och tidsbedöma projekt styrda av politiska
beslut. De nationella ID‐kortsprojekten visar på betydelsen av en bred global marknadsnärvaro
och väl etablerade partnerrelationer. Precise Biometrics partnerstrategi har haft stor betydelse för
framgångarna i Thailand, men också för den order från ett land i Mellanöstern som nu ska införa
nationella ID‐kort med biometri. Det faktum att Precise Match‐on‐Card™ genomfört en fullskalig
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utrullning har gett bolaget en världsledande ställning, som är extra värdefull då många länder,
precis som Thailand, efterfrågar men också i allt större utsträckning kräver matchning på
smartkort.
Den uppföljningsorder från de thailändska myndigheterna som erhölls i direkt anslutning till
första kvartalets slut visar att de nationella ID‐kortsprojekten rymmer en betydande potential till
merförsäljning i form av licenser, hårdvara och underhållstjänster. Denna typ av projekt i världen
har också mycket hög prioritet i Precise Biometrics marknads‐ och försäljningsarbete. Utöver
marknaden för nationella ID‐kort ser vi en trend mot ökad användning av biometri inom IT‐
säkerhet och passersystem. I USA ska ett stort antal myndigheter mot slutet av 2006 börja utfärda
ID‐kort med biometri för att höja säkerheten och förstärka skyddet runt känsliga byggnader och
arbetsplatser. Även inom andra marknads‐ och kundsegment runt om i världen sker en positiv
utveckling, som ger anledning till förhoppningar om en gynnsam försäljningsutveckling för
Precise Biometrics lösningar och produkter för ökad IT‐säkerhet och passersystem.
Genom det joint venture som etablerats med delägarskap i Smart Unicorn Solutions blir Kina
ytterligare en marknad som är oerhört spännande för bolaget. På denna marknad är det i
dagsläget framförallt lösningar för säker mobilkommunikation och biometri som står i fokus. Vår
bedömning är att samarbetet redan under 2006 kommer att generera ytterligare försäljnings‐
intäkter.

Organisation och personal
Precise Biometrics organisation består av moderbolaget Precise Biometrics AB, med huvud‐
kontor i Lund samt dotterbolagen Precise Biometrics, Inc. i Washington DC, USA, Precise
Biometrics UK., Ltd. Precise Biometrics Services AB, Fyrplus Teknik AB med kontor i Karlstad
och i Linköping och Loqware Sweden AB med kontor i Göteborg. Per den 31 mars 2006 hade
koncernen 67 (58) anställda, 57 i Sverige och 8 i USA övriga 2 i UK. Av de anställda var 51 (46)
män och 16 (12) kvinnor.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Under första kvartalet har koncernen investerat 0,2 Mkr (0,2) i materiella anläggningstillgångar.

Aktivering och avskrivningar av utvecklingsarbete
Under det första kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 0,4 Mkr (1,8).
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 1,2 Mkr
(1,5).

Patent
Under det första kvartalet har 3 kinesiska patent samt 1 kinesisk patentansökan överförts till
intressebolaget i Kina, vilket lett till en reavinst för koncernen.
Precise Biometrics har totalt 23 godkända patent, varav 14 i Sverige. Dessutom har bolaget för
närvarande 37 patentansökningar baserade på 16 uppfinningar.
Aktien
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O‐lista sedan den 3 oktober 2000.
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Det totala antalet registrerade aktier var vid kvartalets slut 72 915 450. Under perioden var den
genomsnittliga omsättningen per dag 1 910 Tkr och aktien har noterats mellan 6,10 kr och 7,45 kr.
De fem största ägarna per den 31 mars 2006
Namn

Andel av aktiekapital och röster

Eden Capital Ltd

8,3 %

Odin fonder

5,5 %

Storebrand fonder

4,9 %

Fjärde AP‐fonden

4,7 %

Banco fonder

3,5 %

Källa: SIS Ägarservice

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för första kvartalet uppgick till 9,2 Mkr (8,4). Moderbolagets resultat
före skatt för första kvartalet uppgick till –3,9 Mkr (–6,6).
Vid utgången av första kvartalet var 31 personer anställda i moderbolaget. Likvida medel vid
första kvartalets utgång uppgick till 39,0 Mkr (16,3). Moderbolaget har inga skulder till
kreditinstitut vid första kvartalets slut. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts
med 0,1 Mkr (0,2). Under första kvartalet har kostnader för utvecklingsarbete aktiverats med 0,3
Mkr (1,8).

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari ‐ juni

20 juli 2006

Delårsrapport januari ‐ september

19 oktober 2006

Bokslutskommuniké januari ‐ december

8 februari 2007

Sida 7 av 12
Lund den 27 april 2006

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.
För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2005.
Från och med den 1 januari 2006 tillämpas det tillägg till IAS 21, ”Effekterna av ändrade
valutakurser – Utvidgade nettoinvesteringar i utländska dotterbolag”, vilket för bolaget innebär
att vissa internt genererade valutakursdifferenser på fordringar och skulder förs direkt mot eget
kapital och ej över resultaträkningen. Tidigare perioder har omräknats, vilket inneburit att
resultatet korrigerats, men att det egna kapitalet är oförändrat. I övrigt är redovisnings‐
principerna oförändrade jämfört med de som tillämpades 2005.
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Lund den 27 april 2006

Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB (publ)
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Resultaträkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

Q1

Q1

Helår

2006

2005

2005

Nettoomsättning

20 968

14 759

45 053

Kostnad för sålda varor

-7 755

-10 620

-28 907

Bruttoresultat

13 213

4 139

16 146

Försäljningskostnader

-10 168

-7 636

-32 733

Administrationskostnader

-3 192

-2 120

-10 081

FoU kostnader

-3 648

-3 832

-17 617

Andra intäkter och värdeförändringar

-143

1 033

3 860

Andel av vinst/förlust i intresseföretag

2 273

-

-

-14 878

-12 555

-56 571

-1 665

-8 416

-40 425

Finansiella kostnader

-154

-60

-371

Resultat före skatt

-1 819

-8 476

-40 796

-3

-1

-238

-1 822

-8 477

-41 034

-0,03

-0,14

-0,63

Rörelseresultat

Skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie, Kr
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Balansräkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

2006-03-31

2005-03-31

2005-12-31

24 532

23 372

25 556

2 239

1 936

2 312

151

-

151

33 722

-

-

-

-

8 752

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andel i intresseföretag
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

5 014

8 588

15 329

17 988

3 936

4 282

3 128

42 182

26 659

59 230

137 461

76 592

125 705

104 404

Kassa och bank
Summa tillgångar

8 550
22 149

Eget kapital och skulder
Eget kapital

110 442

59 601

Långfristiga skulder

-

844

-

Kortfristiga skulder

27 019

16 147

21 301

137 461

76 592

125 705

9 115

6 715

9 115

-

-

-

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys, koncernen
(Belopp i Tkr)

Q1

Q1

Helår

2006

2005

2005

-2 286

-5 957

-27 530

715

-4 871

-6 993

-1 571

-10 828

-34 523

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-15 448

-8 189

-21 267

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-29

844

70 188

Kassaflöde för den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde

-17 048

-18 173

14 398

Likvida medel vid periodens början

59 230

44 832

44 832

Likvida medel vid periodens slut

42 182

26 659

59 230
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Nyckeltal, koncernen
2006-03-31

2005-03-31

2005-12-31

49 798

35 137

70 781

253%

287%

429%

80%

78%

83%

Rörelsekapital (Tkr)
Kassalikviditet
Soliditet
Räntabilitet på eget kapital
Sysselsatt kapital (Tkr)

-

-

neg

112 811

60 445

106 801

Räntabilitet på sysselsatt kapital

-

-

neg

Resultat före skatt per aktie (Kr)

-0,03

-0,11

-0,55

-193

-4 824

-27 062

EBITDA (Tkr)

1,51

0,98

1,45

72 915 450

60 915 450

71 790 450

Antal anställda vid periodens utgång

67

58

69

Genomsnittligt antal anställda under perioden

68

59

65

Eget kapital per aktie (Kr)
Antal aktier

Definitioner nyckeltal
Rörelsekapital: Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl lager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital per balansdagen dividerat med totala tillgångar per balansdagen
Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar
Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två
Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av
genomsnittligt sysselsatt kapital
Resultat per aktie: Resultat efter finansnetto dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Utestående optionsprogram medräknas ej då teckningskurs
överstiger börskurs per 2006-03-31
EBITDA: Resultat före finansiella poster, avskrivningar och nedskrivningar samt skatt
Eget kapital per aktie: Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier per balansdagen
Antal aktier: Per 2006-03-31 inkluderas aktierna i den pågående riktade nyemissionen
Kvartalsvisa räntabilitetsmått redovisas ej

Förändringar i eget kapital, koncernen
(Belopp i Tkr)

Ingående eget kapital
Nyemission

1)

Q1

Q1

Helår

2006

2005

2005

104 404

67 769

67 769

7 819

76 537

Optioner

262

Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång
1)

41

309

870

-1 822

-8 477

-41 034

110 442

59 601

104 404

Avser riktad nyemission (apport) om 1 125 000 aktier till en kurs om 6,95 kronor.
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Omsättning och resultat
per affärsområde Q1 2006
(Belopp i Tkr)
Nettoomsättning
Kostnader

1)

Rörelseresultat

Americas

EMEA

Kostnader

1)

Rörelseresultat

1)
2)

NID

3)

ICAO

4)

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

1 575

6 220

3 342

3 230

4 460

189

228

0

-2 909

-5 704

-4 628

-3 271

-986

-748

-836

-576

-1 334

516

-1 286

-41

3 474

-559

-608

-576

2006

2005

2006

2005

2006

2005

4 436

4 890

7 800

0

-873

230

-4 345

-4 458

-1 341

0

672

-468

91

432

6 459

0

-201

-238

Fyrplus
Nettoomsättning

2)

Loqware

Övrigt

I kostnader ovan ingår kostnad för sålda varor samt direkta kostnader för respektive affärsområde.
Europe, Middle East and Africa
(ej inkluderat Fyrplus)

3)

National ID Card Group

4)

International Civil Aviation Organization

5)

I Övrigt ingår även eliminering av koncernens internförsäljning

2005
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Med anledning av dagens delårsrapport har vi glädjen att inbjuda
investerare och journalister till följande informationstillfällen under dagen

Telefonkonferens på engelska
•
•
•

Konferensen startar kl 13:00 (CET)
För deltagande ring 08 672 81 51
Ange lösenord: Precise Biometrics

En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till konferensen. Hon kommer även
att ge dig information hur du skall göra om du har frågor.
Telefonkonferens på svenska
•
•
•

Konferensen startar kl 14:00 (CET)
För deltagande ring 08 672 81 50
Ange lösenord: Precise Biometrics

En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till konferensen. Hon kommer även
att ge dig information hur du skall göra om du har frågor.

Från Precise Biometrics deltar
•
•
•

Christer Bergman, VD och koncernchef
Niklas Andersson, CFO
Ann‐Sofi Höijenstam, Corporate Communications Manager

Besök även gärna www.precisebiometrics.com där det finns en PowerPoint presentation att
ladda ner.

För ytterligare information
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255
E-post christer.bergman@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (huvudkontor)
Scheelevägen 19 C
223 70 Lund
Telefon: 046 31 11 00
Fax: 046 31 11 01
E-post: info@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för
autentisering med hjälp av fingeravtryck och smart kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och
lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card™,
har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise
Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och
iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll,
för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom
finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvud-kontor i
Karlstad och regionkontor i Linköping medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise
Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/

