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Grundat 1997

Huvudkontor i Lund, Sverige

USA, Asien, Europa

45 anställda och konsulter

Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap

Börsvärde: Ca 600 MSEK
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OMRÅDE DRIVANDE FAKTOR

M
O

BI
LE

HIGH-END Ny design av smartphones med heltäckande displayer och 
optiska eller ultraljudssensorer

LOW-END Ökad prispress på kapacitiva sensorer öppnar upp 
lågprissegmentet

SMARTA KORT Efterfrågan på biometriska betalkort för ökad bekvämlighet 
och mindre bedrägerier vid kontaktlösa betalningar

NYA APPLIKATIONER Efterfrågan på bekvämlighet, säkerhet och möjlighet att 
personanpassa enheter

DRIVANDE FAKTORER INOM 
FOKUSOMRÅDEN
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PRECISE BIOMATCH® MOBILE PRECISE BIOMATCH® CARD

PRECISE BIOMATCH® EMBEDDED PRECISE BIOLIVE™

VÅRT PRODUKTERBJUDANDE
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Erbjuder utmärkt användarupplevelse och säkerhet

Oberoende av sensorteknik, operativsystem och hårdvaruplattform

Integrerad i +200 olika mobila enheter från +40 tillverkare

Integrerad i 160 000 000 nationella id-kort världen över

Används miljontals gånger dagligen

BEPRÖVAD FINGERAVTRYCKSMJUKVARA
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+30 licensavtal – fortsatt tillväxt av nya kunder

Global räckvidd för distribution av vår fingeravtrycksmjukvara till mobiltelefoner, 
smarta kort samt nya applikationsområden 

KUNDER
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PRECISE BIOMETRICS

LICENSINTÄKTER & TJÄNSTER

ROYALTY

KUND

TILLVERKARE

SLUTANVÄNDARE

PRECISE BIOMETRICS

LICENSINTÄKTER & TJÄNSTER

ROYALTY

KUND

TILLVERKARE

KORTUTGIVARE

SLUTANVÄNDARE

Primära kunder – sensortillverkare
Marknadsför våra lösningar direkt till tillverkare, 
systemintegratörer och lösningsleverantörer i 
ekosystemet för mobiltelefoner och smarta kort
Intäkter:

► Royalty
► Licensavgifter
► Tjänster

AFFÄRSMODELL
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2014 2018 2022

TEKNIKUTVECKLING PÅ 
SENSORMARKNADEN*

High/Mid-End Capacitive 

Low-End Capacitive

Under-display

In-display

Totalt

*Baserat på Precise Biometrics och analytikers bedömning av marknadsutvecklingen 10



Ny design av smartphones med heltäckande 
displayer och baksida i glas

Ökad efterfrågan på optiska och ultraljudssensorer 

Aktörer inom optiska- och ultraljudssensorer 
utmanar de nuvarande ledarna inom kapacitiva 
sensorer 

Displaytillverkare är på väg in på marknaden

MOBILE HIGH-END

MARKNADSTRENDER
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Precise Biometrics fingeravtrycksmjukvara är 
teknikneutral och kan användas med samtliga 
sensortekniker

Precise BioMatch® Mobile används i Huawei
Honor 10, integrerat i en under-glas-sensor från 
Qualcomm

Tio kunder som arbetar med optiska- och 
ultraljudssensorer

Väl positionerade för det kommande teknikskiftet

VÅR POSITION

MOBILE HIGH-END
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Lägre sensorpriser öppnar upp för användning i 
lågprismobiler och fler geografiska områden

Marknaden förväntas öka med 20 % till 900M 
sensorer under 2018* – drivs av lågpristelefoner

Ökad konkurrens och snabbföränderlig marknad 
som domineras av ett fåtal aktörer 

Kapacitiva sensorer kommer dominera 
lågprissegmentet

MARKNADSTRENDER

LOW-END MOBILE

* Baserat på Precise Biometrics och analytikers bedömning av marknadsutvecklingen. 13



Precise Biometrics fingeravtrycksmjukvara möter 
mobiltillverkarnas krav på små sensorer

Integrerad i Sony Xperia L2 genom samarbete 
med Elan Microelectronics

Samarbetar med flera kunder som täcker samtliga 
prissegment

Väl positionerade för det kommande skiftet till 
lågprismobiler

LOW-END MOBILE

VÅR POSITION
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Kontaktlösa biometriska betalkort ökar 
bekvämlighet och säkerhet

Stor potential inom smarta kort där flera miljarder 
kort ges ut årligen

Betalkort är det första tillväxtområdet inom 
biometriska smarta kort - adresserbar marknad 
om 3 miljarder kort per år

Flera pågående pilotprojekt

SMARTA KORT

MARKNADSTRENDER
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Ledande mjukvarulösning för matchning i Secure
Element – Läs vårt Whitepaper

Integrerade i världens första kontaktlösa 
biometriska betalkort från AirPlus International

Integrerade i det första pilotprojektet i USA som 
utförs av Visa och Mountain America Credit Union

Samarbetar med flera kunder inom smarta 
biometriska kort – fördjupat samarbete med NXP

SMARTA KORT

VÅR POSITION
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https://precisebiometrics.com/products/fingerprint-recognition-software/smart-card/


Efterfrågan av bekvämlighet, säkerhet och 
personanpassning

Biometri kommer i allt högre grad att ersätta lösenord 
och andra autentiseringsmetoder inom nya 
användningsområden:

Bilar

Wearables

Spelkontroller  

Precise Biometrics är involverade i flera projekt

NYA APPLIKATIONER

MARKNADSTRENDER & VÅR 
POSITION

17



18

BOLAGSÖVERSIKT
MARKNADSUTVECKLING

SAMMANFATTNING



Fortsätter att exekvera vår strategi inom de fyra 
identifierade fokusområdena

Goda framsteg på mobilsensormarknaden med 
vunna projekt på den växande high-end-marknaden 
samt i low-end volymmarknaden 

Stärkt vår position på marknaden för smarta kort

Deltar i och driver projekt inom nya 
användningsområden 

God finansiell position tillåter fortsatta investeringar 
inom våra fyra fokusområden

Positiv syn på bolagets framtidsutsikter

SAMMANFATTNING & 
FRAMTIDSUTSIKTER
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