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Precise BioMatch™ Embedded integrerades i 
världens första biometriska kontaktlösa betalkort 
från AirPlus

Möjliggör bekväm och säker verifikation av 
transaktioner för resenärer 

INTEGRERADE I VÄRLDENS 
FÖRSTA BIOMETRISKA 
KONTAKTLÖSA BETALKORT



NYA LICENSAVTAL

Licensavtal med O-Film, ett av de ledande 
modulhusen inom telekombranschen 

Licensavtal med med en asiatisk displaytillverkare 

30 licensavtal för distribution av vår 
fingeravtrycksmjukvara – Global räckvidd som 
täcker både marknaden för mobile och embedded

Licensavtal
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER TREDJE KVARTALET 

Precise BioMatch Embedded integrerades i en 
referensdesign för biometriska kort från CardLab –
Del av EU-kommissionens Horizon 2020-program

Lanserade en kraftfull och effektiv uppgradering av 
Precise BioMatch Embedded – Stödjer ännu mindre 
sensorer och begränsade mikroprocessorer



I enlighet med IFRS 5 redovisas affärsområdet Mobile Smart Card Solutions (MSCS) 
som verksamhet för avyttring

Mobile Smart Card Solutions (MSCS) rapporteras som verksamhet för avyttring vilket 
innebär att: 

Nettoresultat genererat från MSCS redovisas som ”resultat från avyttrad 
verksamhet” och detaljer redovisas i not i delårsrapporten

Tidigare rapporterade siffror har justerats för att öka jämförbarheten

Rapporterade intäkter och rörelseresultat, EBITA, visar enbart kvarvarande 
verksamhet, Fingerprint Technology

PÅVERKAN AV AVYTTRINGEN AV MOBILE 
SMART CARD SOLUTIONS



NETTOOMSÄTTNING & BRUTTOMARGINAL 

(MSEK)

KVARVARANDE VERKSAMHET 

Bruttomarginal 
Nettoomsättning 
Nettoomsättning 

Nettoomsättning 10,1 
MSEK (23,0) 

Reservering för 
korrigering av tidigare 
rapporterad royalty, 3,3 
MSEK

Bruttomarginal 90,5% 
(98,2) påverkad av

Reservering royalty 
Avskrivning förvärvade 
immateriella tillgångar, 
0,2 MSEK 
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RÖRELSERESULTAT
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EBITDA
Rörelseresultat
Rörelseresultat

(MSEK) (MSEK)

KVARVARANDE VERKSAMHET 

Rörelseresultat uppgick 
till -6,5 MSEK (8,6) som 
följd av

Låg omsättning i 
kombination med högre 
rörelsekostnader

Personal, anställda och 
konsulter 46 (36)

EBITDA uppgick till -5,6   
MSEK (9,1) 

Q1’17                   Q3’17
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KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET 

(MSEK)

Likvida medel 
Kassaflöde 
Kassaflöde 

TOTAL VERKSAMHET

Kassaflödet från löpande 
verksamhet uppgick 3,9 
MSEK (8,4)

Kassaflödet från löpande 
verksamhet Q1-Q3 
uppgick till 19,7 MSEK 
(25,9) 

Tillgängliga likvida medel 
om 116,7 MSEK (75,0)

Betalning av förvärvet av 
NexID om 31,4 MSEK 
erlagd under Q1 17

-5

0

5

10

15

20

Q4’15     Q1’16     Q2’16     Q3’16     Q4’16    Q1’17                   Q3’17          

Q2’17

(MSEK)

0

40

80

120

160



UTMANANDE MARKNAD FÖR 
KAPACITIVA SENSORER

Svag försäljningsutveckling till följd av hård 
konkurrens på marknaden för kapacitiva sensorer

Marknaden domineras av ett fåtal aktörer som var 
tidiga till marknaden

Mobiltelefontillverkarnas krav har gjort det svårt för 
oss och våra kunder att bryta den rådande  
marknadsdominansen

Konkurrerar om stora projekt hos några av de 
ledande mobiltelefontillverkarna



HELTÄCKANDE DISPLAY 
ÖPPNAR UPP FÖR NYA 
SENSORTEKNIKER

Smartphones med heltäckande display prioriteras 
bland mobiltelefontillverkare

Ökat intresse för ultraljud och optiska sensorer -
möjliggör fingeravtrycksigenkänning i och under 
display 

Ultraljud och optiska sensorer öppnar ytterligare 
möjligheter för oss och våra kunder 

Vi är involverade i flera projekt - Initiala lanseringar 
förväntas första halvåret 2018



FLER MÖJLIGHETER INOM 
MOBILA BIOMETRISKA 
ENHETER

Den mobila enheten kommer innehålla alla våra 
viktiga handlingar - Ökad risk för bedrägeriförsök 

Precise BioLive ökar säkerheten genom att skydda 
fingeravtryckssensorn mot falska fingrar

Utvärderar hur vi ska vidareutveckla vårt 
erbjudande genom kompletterande biometriska 
modaliteter och lösningar

Biometriska lösningar är det säkraste sättet att 
skydda enheter, användare och transaktioner mot 
bedrägerier



VÄXANDE INTRESSE FÖR 
BIOMETRISKA SMARTKORT

Konsumenters acceptans av fingeravtrycksteknik 
kommer driva integration inom nya produktområden

Fingeravtrycksteknik är det naturliga valet för 
autentisering i en rad produkter

Framgångsrika testprojekt har ökat 
betalningsleverantörernas intresse för att kommersiellt 
lansera biometriska betalkort 

Vi är involverade i flera biometriska kortprojekt och har 
diskussioner med många aktörer inom kortindustrin



Investeringar i FoU för befintliga och nya 
sensorteknologier, nya produktområden och 
lokal kundsupport

Uppgradering av Precise BioMatch
Embedded möter branschens prestandakrav 
och erbjuder kostnadseffektivitet

Signifikant förbättring av biometrisk 
prestanda för Precise BioMatch Mobile

Bra kostnadskontroll och balanserade 
investeringar som möjliggör fortsatt 
innovation

FORTSATT INNOVATION AV 
BIOMETRISKA LÖSNINGAR



Positiva framtidsutsikter trots kvartalets svaga 
intäktsutveckling

Nya sensorteknologier öppnar möjligheter för oss 
redan nästa år

Intresset för biometriska kort konkretiseras och vi är 
väl positionerade inom området

Biometri kommer att fortsätta ersätta lösenord. Vi 
har för avsikt att driva och vara en del av denna 
utveckling framöver

Omsättningen för kvarvarande verksamhet under 
2017 beräknas hamna inom intervallet 60-70 Mkr

Till följd av den svaga försäljningsutvecklingen 
kommer bolaget visa en rörelseförlust under 2017

SUMMERING & 
FRAMTIDSUTSIKTER



precisebiometrics.com
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