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Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 32,1 Mkr (19,9) och för
tredje kvartalet till 6,1 Mkr (8,5).
Resultatet för delårsperioden uppgick till -24,2 Mkr (-34,0) och för tredje kvartalet till
-10,4 Mkr (-11,2).
Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,08 kr (-0,18) och för tredje kvartalet till
-0,03 kr (-0,06).
Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 112,1 Mkr (3,2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET


Precise Biometrics lanserar Tactivo™ för iPhone 5. Tactivo för iPhone 5 certifieras av US
Government Service Administration (GSA).



Precise Biometrics AB och Fingerprint Cards AB (FPC) ingår ett samarbetsavtal där FPC
licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm för att ytterligare stärka prestandan i sina
sensorer.



Precise Biometrics lanserar fingeravtrycksalgoritm, Precise BioMatch™ Mobile, för Android.
Mjukvaran kommer i framtiden även stödja andra operativsystem.



Bolaget genomför en riktad nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från april
2013. Emissionen förstärker bolagets kassa med 81,1 miljoner kronor efter
emissionskostnader.



Precise Biometrics lanserar ett globalt ekosystem av lösningar för smartphones och surfplattor
som kan användas med Tactivo. Ekosystemet omfattar bland annat flera olika typer av
lösningar såsom kryptering och signering av e-mail.



VD och koncernchef Thomas Marschall säljer, på grund av privatekonomiska skäl, hela sitt
aktieinnehav i Precise Biometrics. Efter transaktionen har han kvar 1.600.000
teckningsoptioner i bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Delårsrapport



Den första mobiltelefonen som integrerar en sensor från Fingerprint Cards med Precise
Biometrics algoritm Precise BioMatch Mobile släpps på den asiatiska marknaden.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
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, 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
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GENOMBROTTSAVTAL PÅ LICENSOMRÅDET
INTERVJU MED THOMAS MARSCHALL,
VD och koncernchef, PRECISE BIOMETRICS

Hur sammanfattar du det tredje kvartalet?
Jag är inte nöjd med kvartalets finansiella resultat. Vårt affärsområde Mobile visar en negativ
omsättning för kvartalet påverkat av den långsamma utvecklingen på myndighetsmarknaden i USA
vilket medfört lägre volymer än jag förväntat mig. Dessutom har vår partner Thursby returnerat
produkter som en effekt av förändringar i vårt samarbete. Vi har dock fått flera mindre order från
kunder och partners i USA som jag i framtiden hoppas ska följas av större order.
Frånsett den finansiella utvecklingen ser vi tillbaka på ett kvartal med flera viktiga händelser som
bidrar till att ytterligare stärka vår ställning på marknaden och som i förlängningen kan ge goda
möjligheter till tillväxt.
I augusti presenterade vi det för oss mycket viktiga samarbetsavtalet med Fingerprint Cards.
Avtalet innebär att Fingerprint Cards licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm för att
ytterligare förstärka prestandan i deras sensorer. Trenden är att allt fler tillverkare bygger in
fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner och surfplattor, och avtalet visar att vi kan spela en viktig
strategisk roll på den här snabbväxande marknaden. Efter periodens slut har den första telefonen,
som integrerar en Fingerprint Card-sensor med Precise Biometrics algoritmer, lanserats på den
asiatiska marknaden.
Vi har genomfört en framgångsrik riktad nyemission som ger oss det kapital som behövs för att ha
en hög tillväxttakt.
Vi har också lanserat ett globalt ekosystem av lösningar för smartphones och surfplattor för vår
fingeravtrycks- och smartkortsläsare Tactivo™. Ekosystemet gör det möjligt för våra partners att
stärka säkerheten i sina lösningar genom att Tactivo kan ersätta deras lösenordsbaserade accesslösningar. Därmed ökar antalet möjliga applikationsområden för Tactivo, applikationerna kommer
snabbare ut på marknaden och genom våra partners skapas fler kontaktytor gentemot potentiella
kunder.

Delårsrapport

Hur ser utvecklingen på marknaden ut?
Marknaden för högre mobilsäkerhet fortsätter att växa och vi ser en utbredd användning av
fingeravtrycksteknik för åtkomst till känslig information via smartphones och surfplattor. Apples köp
av vår branschkollega AuthenTec och lanseringen av iPhone 5s med inbyggd fingeravtryckssensor
har gjort att intresset för tekniken ökat markant.
Positivt är besluten om nya krav på personlig identitetskontroll i USA som kräver att alla
myndighetsanställda och underleverantörer ska använda sina PIV-kort (Personal Identity
Verification) vid fjärranslutning på mobila enheter. Dock är det oklart när de olika delarna av den
amerikanska myndighetsapparaten kommer att implementera dessa krav. Tactivo är fortsatt den
enda mobila smartkortläsaren som är certifierad för användning av de amerikanska myndigheterna.
Jag bedömer fortfarande att största potentialen för Tactivo finns på den amerikanska
myndighetsmarknaden, men vi ser också möjligheter på företags- och myndighetssidan i andra
delar av världen, bland annat inom finansbranschen och vårdsektorn. Sedan tidigare levererar vi
Tactivo till fordonstillverkaren Volkswagen.
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Hur kommenterar du nyemissionen som genomfördes under september?
Genom den framgångsrikt genomförda riktade nyemissionen tillfördes 81 miljoner kronor, efter
emissionskostnader, till Precise Biometrics. Vi såg ett växande intresse för biometri från primärt
amerikanska investerare, och utifrån detta såg vi en möjlighet att genomföra en riktad nyemission.
Vi har nu det starka kapital som är nödvändigt för att generera en hög tillväxttakt, med fokus på
finansiering av marknadsinsatser och produktion.
Hur ser du på utvecklingen under resten av 2013?
Vi har fortsatt höga tillväxtambitioner. Det handlar bland annat om potentialen för Tactivo på den
amerikanska myndighetsmarknaden, fler användningsområden för Tactivo på företagsmarknaden,
licensiering av algoritmer till bland annat tillverkare av mobiltelefoner och surfplattor samt fortsatt
försäljning av fingeravtrycksläsare till befintliga kunder.

Delårsrapport

Vi ser fortsatt positivt på möjligheterna att växa utifrån vår starka marknadsposition, den breda
produktbasen, våra olika intäktsben samt det breda genomslaget för fingeravtrycksteknik.
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Delårsperioden januari-september 2013
Omsättningen under delårsperioden uppgick till 32,1 Mkr (19,9). Den förbättrade omsättningen är
påverkad av ordern från den USA-baserade leverantören av finansiella informationstjänster samt
ordern från en av USA:s största mobiloperatörer under första kvartalet. Bruttomarginalen uppgick
till 56% (58%). Den lägre marginalen påverkas av en nedskrivning, i tredje kvartalet, av lagret för
desk-top läsaren Sense (inom affärsområdet IAM). Bolaget väljer att skriva ned lagret,
motsvarande 1,7 Mkr, eftersom försäljningen av Sense inte motsvarat förväntningarna.
Rörelsekostnaderna för delårsperioden uppgick till 41,0 Mkr (42,8). Koncernens nettoresultat för
delårsperioden uppgick till -24,2 Mkr (-34,0).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under delårsperioden uppgick till -0,08 kr (-0,18).
Tredje kvartalet juli – september 2013
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 6,1 Mkr (8,5). Affärsområdet Mobile (Tactivo) visar
en negativ omsättning för kvartalet på -0,6 Mkr påverkat av produktreturer från vår partner Thursby
som en effekt av förändringar i samarbetet.
Bruttomarginalen uppgick till 16% (55%). Den lägre marginalen påverkas framförallt av en
nedskrivning av lagret för desk-top läsaren Sense (inom affärsområdet IAM) på motsvarande 1,7
Mkr då försäljningen av Sense inte motsvarat förväntningarna. Marginalen påverkas även av en
högre andel hårdvaruförsäljning.
Rörelsekostnaderna uppgick till 11,5 Mkr (14,5). Koncernens nettoresultat för tredje kvartalet
uppgick till -10,4 Mkr (-11,2).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för tredje kvartalet uppgick till -0,03 kr (-0,06).
FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2013 till 153,7 Mkr (12,7) och eget kapital/aktie
till 0,45 kr (0,07).
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,3 Mkr (-8,1). Likvida medel
uppgick vid delårsperiodens slut till 112,1 Mkr (3,2).

Delårsrapport

Bolaget genomförde en framgångsrik riktad nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande
från april 2013. Emissionen har förstärkt bolagets kassa med 81,1 miljoner kronor efter
emissionskostnader. Den riktade nyemission av 22.000.000 nya aktier innebar en aktieutspädning
om 6,4 procent baserat på antalet aktier efter emissionen.
MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING – SAMMANFATTNING Q3 2013
Precise Biometrics omsättning under tredje kvartalet har, precis som under andra kvartalet,
framförallt bestått av försäljning av fingeravtrycksläsare till kunder i Mellanöstern och USA inom
IAM-segmentet. Licensförsäljning har till stor del bestått av fortsatta uppföljningsorder till en av
Skandinaviens största gymkedjor.
Bolaget har under kvartalet lanserat en ny mjukvara som är designad och optimerad för integration
av fingeravtrycksigenkänning på smartphones och surfplattor, Precise BioMatch Mobile. Mjukvaran
stödjer Android men kommer i framtiden även stödja andra operativsystem. Produkten vänder sig
till mobiltelefon- och komponenttillverkare över hela världen. Precise BioMatch Mobile bygger på
Precise Biometrics algoritm som blev topprankad i testerna MINEX II och Ongoing MINEX, som
utförts av den amerikanska myndigheten NIST (National Institue of Standards and Technology).
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Under kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med Fingerprint Cards AB (FPC) där FPC licensierar
Precise Biometrics Precise BioMatch Mobile för att ytterligare stärka prestandan i sina kapacitiva
sensorer. FPC integrerar algoritmen i sina befintliga sensorprodukter, med huvudsaklig inriktning
på mobiltelefoner och surfplattor. Algoritmen kommer att stärka FPC-sensorernas prestanda
ytterligare när det gäller precision och hastighet.
Efter kvartalets slut offentligjorde Precise Biometrics att den första mobiltelefonen som integrerar
en FPC-sensor med Precise Biometrics Precise BioMatch Mobile släppts på den asiatiska
marknaden.
Affärsområdet Mobile som utgörs av våra produkter för mobil säkerhet för smartphones och
surfplattor, Tactivo, visar dock en negativ omsättning för kvartalet. Den negativa omsättningen är
påverkad av produktreturer från vår partner Thursby som en effekt av förändringar i samarbetet.
Justerat för returerna har bolaget under kvartalet sålt ca 800 Tactivoläsare till ett 30-tal partners i
framförallt USA. Läsarna används framförallt i test-syfte innan eventuella utrullningar.
Bolaget har under kvartalet lanserat Tactivo för iPhone 5. Produkten har även certifierats och
godkänts av US Government & Service Administration (GSA ). Detta möjliggör för amerikanska
myndigheter att följa mandatet som kräver att alla myndighetsanställda ska använda sina PIV-kort
(Personal Identity Verification) för åtkomst till myndighetsinformation.
MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning för delårsperioden uppgick till 24,4 Mkr (16,9). Rörelseresultat före skatt
för delårsperioden uppgick till -24,8 Mkr (-36,8).
Likvida medel vid tredje kvartalets utgång uppgick till 107,6 Mkr (2,2).
ORGANISATION OCH PERSONAL
Organisationen består av Precise Biometrics AB med huvudkontor i Lund och ett kontor i Karlstad
samt Precise Biometrics Inc. med kontor i Virginia, USA.
Per den 30 september 2013 hade koncernen 30 (39) anställda, 27 i Sverige och 3 i USA.
Bolaget har genomfört ett par förändringar i ledningsgruppen. Den utgörs nu av Thomas Marschall,
VD; Patrik Lindeberg, COO; Patrik Norberg, CFO samt Anna Herdenberg, Corporate Counsel, som
är ny medlem i ledningsgruppen.
Patrik Lindeberg (tidigare CTO och Vice President, R&D) kommer som Chief Operating Officer
(COO) ansvara för koncernens operativa verksamhet vilket bland annat inkluderar försäljning och
produktutveckling.

Delårsrapport

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Under delårsperioden har koncernen investerat 2,2 Mkr (0,4) i materiella anläggningstillgångar.
Under det tredje kvartalet har koncernen investerat 0,4 Mkr (0,0) i materiella anläggninstillgångar.

AKTIVERING OCH AVSKRIVNINGAR AV UTVECKLINGSARBETE
Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 7,9 Mkr (5,5) där merparten
är kopplat till nya investeringar inom Mobile. Avskrivningar av aktiverade utgifter för
utvecklingsarbete uppgick under delårsperioden till 2,5 Mkr (1,3).
Under det tredje kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 1,7 Mkr (1,7).
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 0,9 Mkr (0,4).

Sida 6 av 16
Lund den 23 oktober 2013

VALBEREDNING
Enligt beslut fattat på bolagets ordinarie bolagsstämma den 23 april 2013, ska en valberedning
inrättas. Valberedningen ska bestå av en representant från vardera av de tre största aktieägarna
per 31 augusti 2013, samt styrelsens ordförande.
Följaktligen består valberedningen av Marc Chatel (eget innehav), Ole Søeberg (Skagen Fonder)
och Christer Jönsson (eget innehav).
Dessa representerar de största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2013, som har accepterat
medverkan i valberedningen. Dessutom ingår styrelsens ordförande, Lisa Thorsted, som även är
sammankallande.

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. För en fullständig redogörelse av identifierade risker
hänvisas till årsredovisning för 2012, som avlämnades 25 mars 2013. Efter årsredovisningens
avlämnande har inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommit.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké
7 februari 2014
Q1 2014
29 april 2014
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma i Precise Biometrics AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 2014 kl 16.00
på Precise Biometrics huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30.

Delårsrapport

Årsredovisningen för 2013 kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman.
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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.
Lund den 22 oktober 2013

Styrelsen
Lisa Thorsted, ordförande
Torbjörn Clementz

Eva Maria Matell

Anders Harrysson

Matts Lilja

Torgny Hellström

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

Delårsrapport

för offentliggörande den 23 oktober 2013 kl. 08:00.
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GRANSKNINGSRAPPORT
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Precise Biometrics AB (publ) för perioden 1
januari till 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation
grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG)
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Lund den 22 oktober 2013
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Delårsrapport

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Delårsrapport
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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 15:00 (CET)
För deltagande ring 08-519 993 54

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 348860 och avslutar med fyrkant (#).
Besök även gärna www.precisebiometrics.com/sv/investors-finansiella-rapporter där det finns en
presentation att ladda ner.

Delårsrapport

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
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, 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

