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Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 16,8 Mkr (4,7).
Rörelseresultatetför första kvartalet uppgick till -1,0 Mkr (-9,8).
Kvartalets resultatet uppgick till -1,3 Mkr (-9,8).
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,00 kr (-0,05).
Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 7,7 Mkr (7,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSERNA UNDER KVARTALET
 Marknadsledande global leverantör av finansiella informationstjänster väljer Precise Biometrics
som sin nya leverantör av fingeravtrycksalgoritmer. Kunden har för avsikt att förbättra
prestandan hos befintliga och framtida fingeravtrycksstödda enheter genom att använda
Precise Biometrics teknologi.


En av USA:s största mobiloperatörer har börjat sälja Precise Biomterics Tactivo™. Operatören
har lagt en första order på 5,000 enheter som levererats i mars månad.



Precise Biometrics meddelade att Bolaget inom kort kommer att släppa Tactivo för Android.
Utvecklingen av Tactivo för Android och andra mobilplattformar pågår redan och lanseringen är
planerad till slutet av andra kvartalet. Prototyper blir tillgängliga för utvalda partner i maj.



Kreditfaciliteten som erhölls under första kvartalet 2012 återbetalades till fullo i januari 2013.
Bolaget hade, innan återbetalningen, totalt utnyttjat 20,0 Mkr av den totala krediten på 30,0
Mkr. Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013, kan bolaget erhålla
orderfinansiering.



Styrelsen för Precise Biometrics AB har beslutat att föreslå årsstämman den 23 april 2013 att
besluta om att genomföra en nyemission om cirka 55 Mkr med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Emissionen kommer att finansiera nya order som medför ökad
rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion,
produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen. Emissionen är garanterad
upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT


Tactivo FIPS 201-certifierades (Federal Information Processing Standard) av US Government
Service Administration (GSA) Approved Products List som den första och hittills enda
smartkortläsaren för mobila enheter.
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47, E-post; patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa
människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker
verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor),
datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och
företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.
Mer information finns på www.precisebiometrics.com och www.idApps.com

Sida 2 av 14
Lund den 23 april 2013

STARK INLEDNING PÅ 2013
INTERVJU MED THOMAS MARSCHALL,
VD och koncernchef, PRECISE BIOMETRICS
Hur sammanfattar du det första kvartalet?
Jag är glad att kunna konstatera att vi har startat 2013 starkt.
Omsättningen ökade kraftigt, liksom marginalen. Vi nådde dock
inte break-even eftersom våra rörelsekostnader inkluderar
fortsatta satsningar inom mobilsegmentet.
Bakom utvecklingen ligger främst marknadsgenombrottet för
vår produktserie Tactivo™ som är världens första mobilskal
med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare. Det handlar
om positiva effekter på omsättning och resultat från vår försäljning av 5 000 Tactivo-enheter till en
av de största mobiloperatörerna i USA, men också av licensintäkter på fingeravtrycksalgoritmer
inom ramen för vårt avtal med en marknadsledande USA-baserad global leverantör av finansiella
informationstjänster.
Vad händer på marknaden?
Marknaden för högre mobilsäkerhet fortsätter att växa och med början 2013 ser vi en utbredd
användning av fingeravtrycksteknologi för åtkomst till känslig information via smartphones och
surfplattor. Vi räknar med att de amerikanska myndigheterna kommer att kräva att deras anställda
och leverantörer använder kortläsare för att få tillgång till information via mobila enheter. Vi ser
därför stora möjligheter eftersom Tactivo nu har blivit, som den den första och hittills enda
smartkortläsaren för mobila enheter, FIPS 201-certifierad av US Government Service
Administration (GSA) Approved Products List.
Viktigt i sammanhanget är att Precise Biometrics nu också utvecklar en Tactivo-version som stöder
Android, vilken kommer att lanseras i slutet av det andra kvartalet. Den nya produkten kommer att
öka vår marknadsandel genom att vi har lösningar till mer än 90 procent av alla smartphones och
surfplattor i vårt fokussegment. Vi anser oss därmed vara marknadsledande inom mobila
smartkortsläsare. Vi räknar med att lansera Tactivo för ytterligare plattformar under de närmaste
kvartalen.
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Vad är bakgrunden till den planerade nyemissionen?
Båda våra affärsområden Mobile och IAM har noterat flera viktiga milstolpar som kommer att ligga
till grund för Precise Biometrics utveckling under de kommande åren.
Lanseringen av Tactivo är ett genombrott på den stora marknaden för smartphones och surfplattor,
där den aktuella ordern från en av USAs största mobiloperatörer bekräftar det stora intresset för
Tactivo. Affärsområdet IAM har också fått en stark start på 2013 med den prestigefyllda ordern från
en världsledande USA-baserad leverantör av finansiella informationstjänster.
Till detta kommer en rad initiala order på Tactivo från företag och myndigheter på den
internationella marknaden som kan leda till större order längre fram samt flera intressanta
partneravtal, nu senast med mobilteknikföretaget OpenPeaks som kommer att integrera Tactivo i
sina nya säkerhetslösningar.
För att behålla detta momentum och ha ett starkt rörelsekapital som gör att vi med kraft kan
genomföra vår ambitiösa tillväxtplan för de kommande åren, har vi beslutat föreslå en nyemission
med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Hur ser du på utvecklingen under 2013?
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Jag kan konstatera att Precise Biometrics nu har ett mycket spännande produktprogram som
adresserar en stor och väldefinierad marknad! Vi har under 2012 byggt upp en intressant pipeline
av kunder och partners. Vi räknar med att under 2013 kunna börja skörda frukterna av våra
satsningar på mobilmarknaden.
Vi kommer att fortsätta följa tillväxten för iPhone och iPad med målsättningen att presentera nya
versioner av Tactivo™ cirka fyra till sex månader efter varje ny release från Apple. Vi räknar med
att släppa den nya versionen av Tactivo för Android under andra kvartalet och vi kommer även att
lansera Tactivo för andra operativsystem, ytterligare appar och andra nya lösningar. Detta kommer
att ytterligare stärka våra kommersiella kundlösningar inom den attraktiva mobilmarknaden.
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Vår ambition är att försäljningen av Tactivo kommer att öka kvartal för kvartal och medföra
väsentligt förbättrad omsättning under 2013. Till detta kommer den nya expanderande marknaden
för våra algoritmer och ID-kortssegmenten inom affärsområdet IAM. Vi fasthåller samtidigt
ambitionerna i vår tidigare presenterade Plan 2015.
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Första kvartalet januari-mars 2013
Omsättningen under första kvartalet uppgick till 16,8 Mkr (4,7). Den förbättrade omsättningen är
påverkas av ordern från den USA-baserade leverantören av finansiella informationstjänster samt
ordern från en av USA:s störst mobiloperatörer. Bruttomarginalen uppgick till
78% (73%). Den högre marginalenförklaras av högre andel licensförsäljning samt högre marginal
på hårdvaruförsäljningen med huvudsaklig påverkan frånTactivo.
Rörelsekostnaderna uppgick till 14,2 Mkr (13,3). Den högre nivån jämfört med motsvarande period
förra året förklaras av fortsatta kostnader inom affärsområdet Mobile. Koncernens nettoresultat för
första kvartalet uppgick till -1,3 Mkr (-9,8).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för första kvartalet uppgick till -0,00 kr (-0,05).
FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2013 till 46,9 Mkr (37,3) och eget kapital/aktie till
0,18 kr (0,20).
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,6 Mkr (-19,6). Likvida medel
uppgick vid kvartalets slut till 7,7 Mkr (7,0). Kreditfaciliteten bolaget erhöll under första kvartalet
2012 återbetalades i januari 2013. Bolaget hade, innan återbetalningen, totalt utnyttjat 20,0 Mkr av
den totala krediten på 30,0 Mkr. Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013,
kan bolaget erhålla orderfinansiering.
NYEMISSION
Styrelsen för Precise Biometrics AB har beslutat att föreslå årsstämman den 23 april 2013 att
besluta om att genomföra en nyemission om cirka 55 Mkr med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Emissionen kommer att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning,
vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och
marknadsarbete runtom i världen. Emissionen är garanterad upp till 70% av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 38,5 Mkr.

Delårsrapport

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING – Q1 2013
Precise Biometrics har under första kvartalet erhållit två betydande order, ett inom respektive
affärsområde (IAM och Mobile).
Den första ordern gick till en USA-baserad marknadsledande global leverantör av finansiella
informationstjänster. Kunden har valt Precise Biometrics som sin nya leverantör av
fingeravtrycksalgoritmer efter en noggrann genomgång av marknaden. Precise Biometrics lösning
för inbyggda system, som innefattar de topprankade algoritmerna i NIST/Minex-tester, var
huvudskälet till valet. Kunden har för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida
fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi. Deras huvudmål är
en smidig och samtidigt säker användarupplevelse.
Den andra ordern är bolagets första stora Tactivo-order. En av USA:s största mobiloperatörer har
lagt en order på 5,000 Tactivo. Ordern har levererats under mars månad. Operatören kommer att
erbjuda sina många myndighets- och företagskunder i USA tillgång till Tactivo. Genom deras
omfattande säljorganisation kommer det ge Tactivo stark exponering på en av Precise Biometrics
kärnmarknader. Tactivo kommer att möjliggöra för operatörens kunder att uppfylla myndigheternas
PIV-krav (”personal identity verification”) vid fjärranslutning på mobila enheter. En viktig bakgrund
till avtalet är att nya krav på personlig identitetskontroll väntas införas innan det statliga budgetåret
löper ut i september 2013. PIV-kraven ska gälla för all användning av mobila enheter bland statligt
anställda och underleverantörer till statliga myndigheter.
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Övrig försäljning under första kvartalet har bestått av både licens och hårdvaruförsäljning inom
affärsområdet IAM. Hårdvaruförsäljningen har primärt varit en myndighetskund i Mellanöstern.
Licensförsäljning har till stor del bestått av uppföljningorder till ett av Skandinaviens största
gymkedjor, men även licensförsäljning till pågående NID-projekt samt till partnern NXP
Semiconductors.
Kvartalets betydande genombrottsorder inom respektive affärsområden, IAM och Mobile, lägger en
bra grund och möjlighet för förväntad god tillväxt för Precise Biometrics under 2013.

MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning för kvartalet uppgick till 11,7 Mkr (3,5). Rörelseresultat före skatt för året
uppgick till -0,3 Mkr (-10,9).
Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 5,6 Mkr (3,3). Kreditfaciliteten bolaget erhöll under
första kvartalet 2012 återbetalades i januari 2013. Bolaget hade, innan återbetalningen, totalt
utnyttjat 20,0 Mkr av den totala krediten på 30,0 Mkr..Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till
och med maj 2013, kan bolaget erhålla orderfinansiering.
Styrelsen för Precise Biometrics AB har beslutat att föreslå årsstämman den 23 april 2013 att
besluta om att genomföra en nyemission om cirka 55 Mkr med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Emissionen kommer att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning,
vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och
marknadsarbete runtom i världen. Emissionen är garanterad upp till 70% av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 38,5 Mkr.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Organisationen består Precise Biometrics AB, med huvudkontor i Lund samt ett kontor i Karlstad,
samt Precise Biometrics Inc. i Washington DC, USA.
Per den 31 mars 2013 hade koncernen 37 (36) anställda, 29 i Sverige och 8 i USA.
INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Under det första kvartalet har koncernen investerat 0,0 Mkr (0,2) i materiella anläggninstillgångar.
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AKTIVERING OCH AVSKRIVNINGAR AV UTVECKLINGSARBETE
Under första kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 3,2 Mkr (2,2) där merparten
är kopplat till nya investeringar relaterade till Tactivo. Avskrivningar av aktiverade utgifter för
utvecklingsarbete uppgick under delårsperioden till 0,8 Mkr (0,4).
PATENT
Vid utgången av kvartal 1 år 2013 omfattar patentportföljen 61 registrerade patent och 16 patentansökningar inom 17 olika produktfamiljer.
RISKFAKTORER
Precise Biometrics utsätts för affärsrisker och finansiella risker, som till stor del ligger utanför
bolagets räckhåll och påverkan. Det finns ingen garanti för att nuvarande kapital kommer att räcka
till dess att bolaget är kassaflödespositivt. Det finns heller ingen garanti för att nytt kapital kan
anskaffas om behov uppstår eller för att sådant kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor. För en
fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till årsredovisning för 2012, som
avlämnades 2 april 2013. Efter årsredovisningens avlämnande har inga nya väsentliga risker eller
osäkerhetsfaktorer uppkommit.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport Q2
18 juli 2013
Delårsrapport Q3
23 oktober 2013
Bokslutskommuniké
7 februari 2014
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och
årsredovisningslagen.
Nya IFRS, tillägg till IAS och IFRIC tolkningar som har trätt i kraft 1 januari 2013 har inte någon
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.
För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2012. Denna
delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 23 april 2013

Styrelsen
Lisa Thorsted, Ordförande
Erwin F Leichtle

Lena Widin Klasén

Torbjörn Clementz

Eva Maria Matell

Thomas Marschall, VD och Koncernchef

Informationen i denna rapport är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
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för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 13:00.
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TELEFONKONFERENS
Med anledning av dagens delårsrapport har vi glädjen att bjuda in investerare och journalister till ett
informationstillfälle under dagen
 Konferensen startar kl 14:30 (CET)
 För deltagande ring 08-519 993 57
En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till konferensen. Hon eller han kommer
även att ge dig information hur du skall göra om du har frågor.
Konferensen kommer att hållas på engelska. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på
svenska.
Från Precise Biometrics deltar
 Thomas Marschall, VD och koncernchef
 Patrik Norberg, CFO
En inspelning av konferensen kommer att vara tillgänglig i tre dagar efter informationstillfället. För
att lyssna på konferensen i efterhand ringer du 08-505 564 73. När du blir ombedd att ange
referens, knappar du in 346782 och avslutar med fyrkant (#).
Besök även gärna www.precisebiometrics.com/sv/investors-finansiella-rapporter där det finns en
presentation att ladda ner.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com
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Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 351147
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (huvudkontor)
Box 798
220 07 Lund
Telefon: 046 31 11 00
Fax: 046 31 11 01
E-post: info@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa
människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker
verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor),
datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och
företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.
Mer information finns på www.precisebiometrics.com och www.idApps.com.

