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DRIVANDE FAKTORER INOM 

NYCKELSEGMENT

Ny design av smartphones med heltäckande displayer kräver

optiska och ultraljudssensorer
In-display 

high-end

M
o
b
ile

Smarta kort
Efterfrågan av biometriska betalkort för att minska bedrägerier och

öka bekvämlighet av kontaktlösa betalningar

Nya 

applikationer

Efterfrågan av säkerhet, bekvämlighet och möjlighet att

personanpassa enheter

Drivande faktorSegment

Kapacitivt
Vår kärnmarknad, vi fortsätter agera på denna marknad där vår

algoritm är integrerad i kunders produkter. Ökad prispress på

sensorer öppnar upp lågprissegmentet



Ökad konkurrens och prispress på kapacitiva 

sensorer 

Marknaden domineras av ett fåtal aktörer 

Precise Biometrics och våra kunder har inte kunna 

bryta marknadsdominansen 

Antalet nya affärer 2017 under förväntningarna

Fortsätter att arbeta med kunder som adresserar 

denna marknad

UTMANANDE MARKNAD 

FÖR KAPACITIVA 

SENSORER



TILLVÄXT INOM KAPACITIVA 

SENSORER FÖR LÅGPRIS-

MOBILER

Fingeravtryckssensorer för lågprismobiler driver 

tillväxt av sensorleveranserna under 2018

Kapacitiva sensorer kommer att dominera inom 

lågprissegmentet

Precise Biometrics samarbetar med flera kunder 

som inriktar sig på lågprismobiler



NY SMARTPHONEDESIGN 

FÖRÄNDRAR SENSOR-

MARKNADEN

Smartphones med heltäckande displayer och 

baksida i glas

Ökad efterfrågan på ultraljuds och optiska 

sensorer – bästa alternativet för att läsa 

fingeravtryck genom display och glas

Aktörer inom ultraljuds och optiska sensorer 

utmanar de nuvarande ledarna inom kapacitiva 

sensorer 

Vi har tio kunder som arbetar med dessa 

lösningar



BIOMETRISKA SMARTKORT I 

PILOTPROJEKT

Kontaktlösa biometriska betalkort ökar bekvämligheten 

och säkerheten – minskar bedrägerier

Pilotprojekt med biometriska betalkort signalerar en ny 

fas i kommersialiseringen av betalkort 

Pilotprojekt med banker och ledande 

betalningsleverantörer ska validera kommersiell 

utrullning

Precise Biometrics samarbetar med flera kunder inom 

projekt för biometriska kort



Biometri kommer i allt högre grad att ersätta lösenord 

och andra autentiseringsmetoder inom nya 

användningsområden, till exempel:

Wearables och spelkontroller möjliggör betalningar och 

personanpassning

Bilar – de första koncepten med autentisering via 

fingeravtryck på dörrhandtag och startknappar har 

visats upp. Ökad bekvämlighet och säkerhet

BIOMETRI INOM NYA 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 



Första pilotprojektet från Visa med biometriska 

dual-interface betalkort i USA – med Precise 

BioMatch Embedded

Stefan K Persson, Executive Vice President BO 

Home vid Bang Olufsen Group, utsågs till ny vd

Utökat licensavtal för Precise BioLive™ anti-

spoofing-teknik med Crossmatch

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

EFTER FJÄRDE KVARTALET 



Fingerprint Technology

Gross margin

Net sales

Net sales

Nettoomsättning i fjärde

kvartalet 14,2 Mkr (20,8) 

Nettoomsättning för 

helåret 2017 61,0 Mkr 

(83,3)

Bruttomarginal i fjärde

kvartalet var 91.7% 

(98.0) 

Bruttomarginal för 

helåret 2017 uppgick till 

93,3% (98,0%)
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RÖRELSERESULTAT

EBITDA

Operating profit

Operating profit

Fingerprint Technology

Rörelseresultatet i fjärde

kvartalet uppgick till -5,3 

Mkr (4,4)

Rörelseresultatet för

helåret 2017 uppgick till      

-13,9 MSEK (25,4) 

Lägre försäljning i 

kombination med ökade 

rörelsekostnader

Personal, anställda och 

konsulter, 47 (36) 
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KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET

Cash in Bank 

Cash flow 

Cash flow 

TOTAL VERKSAMHET

(MSEK)
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Q2’17

(MSEK) Kassaflöde från den 

löpande verksamheten i 

kvartalet uppgick till 3,1 

Mkr (11,8)

Kassaflödet från löpande

verksamhet för helåret

2017 uppgick till 22,8 

Mkr (37,7) 

Betalning av förvärvet av 

NexID om 31,4 MSEK 

erlagd under Q1 17

Tillgängliga likvida medel 

117,0 MSEK (135,8)



God finansiell position tillåter fortsatta investeringar 

inom identifierade tillväxtmarknader

Täcker alla segment, all sensorteknik och alla 

geografiska områden på marknaden för 

mobilsensorer

Bra position inom marknaden för biometriska 

betalkort

Deltar i och driver projekt inom nya 

användningsområden 

Positiv syn på bolagets framtidsutsikter

SUMMERING & 

FRAMTIDSUTSIKTER



precisebiometrics.com
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