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1. Stämmans öppnande.
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2. Val av ordförande vid stämman.
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3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
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4. Godkännande av dagordning.
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5. Val av en eller två personer att justera 
protokollet.
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6. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad.
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7. Verkställande direktörens redogörelse.

8



VD Stefan K Persson 

Reviderad strategi

Omorganisation av verksamheten

Kontor etablerat i Shanghai

Precise BioMatch® Mobile i Huawei Honor 10 & Oppo R17

Pilottester för Precise BiomMatch® Card i USA

Stärkt samarbete med NXP

Precise Biomatch® Embedded i dörrlås

Sammanfattning 2018



Höjdpunkter Q1 2019
Framsteg inom digital identitet där pilottester genomförs 

Omorganiseringen av verksamheten slutförd

Uppbyggnaden av kontoret i Shanghai pågår 

Bolagets algoritm integrerades i Hyundai Motors ”Smart Fingerprint Access and Start-up System”



Marknadsdrivande faktorer 

Ökande antal av tjänster som kräver inloggning via olika enheter

Ökad efterfrågan att skydda digital identitet 

Ännu mer uppkopplad värld – samma konto på flera enheter

Efterfrågan att byta ut dagens verifieringslösningar som kräver pinkod

BEKVÄMLIGHET
SÄKERHET





Digital identitet

Marknaden efterfrågar bekväma och säkra lösningar 
för verifiering av identitet

Fortsatt produktutveckling av Precise YOUNiQ 
enligt plan

Pilottester och Proof-of-Concept (PoCs) pågår 

Kommersialisering av produkten är planerad att ske 
under 2020



Smarta kort 

Närmar sig kommersiell lansering 

Biometriska betalkort – bekväma och säkra kontaktlösa 
betalningar 

Kontaktlösa biometriska betalkort – initiala volymer 
förväntas under andra halvan av 2019 

Starka partnerskap 



Mobila enheter 
Omorganisationen stärker området mobila enheter 

Utgör de huvudsakliga intäktsströmmarna i närtid 

Etablerat kontor i Shanghai – ökad lokal närvaro  

Starka samarbetspartners 

Effektivt sätt att arbeta

Telefon med sensor över hela skärmen förväntas
lanseras tidigast i av slutet av 2019



Precise YOUNiQ

Kombinerar flera olika biometriska tekniker för att 
bekvämt och säkert verifiera digital identitet 

Gör modernt vardagsliv enklare

Ingen pinkod – bekvämt  

Adderar säkerhet 

Personanpassning 





Så fungerar produkten

Identifiering av digital identitet Verifiering av digital identitet 

1. Ta bild på ID-dokument 2. Verifiera data 3. Ta en selfie 1. Välj applikation 2. Ta en selfie för att logga in



Sammanfattning &
framåtblick

Framsteg inom digital identitet, kommersialisering 
under 2020 

Väl positionerade inom biometriska smarta kort, initiala 
volymer förväntas under fjärde kvartalet 2019 

Mobila enheter kommer generera merparten av 
intäkterna under 2019 

Fortsatta satsningar inom produktområdet digital 
identitet



8. Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, 

b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående 
årsstämma följts, och

c) styrelsens förslag under punkterna 14-17.
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Årsstämma i Precise Biometrics AB
15 maj 2019

Revision 2018

Johan Thuresson



Revision 2018

Lagstadgad revision

EY Sverige har haft huvudansvaret för revisionen 2018

Vi har planerat och genomfört revisionen enligt upprättad plan

Vi har medverkat på 3 möten med revisionskommittén och medverkat vid styrelsemöte i moderbolaget i samband med 
årsbokslut

Grund för våra uttalanden i revisionsberättelsen (sid 81-84 i ÅR)

Vi har utfört revision enligt ISA och god revisionssed i Sverige

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga



Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen (Revisionsberättelsen sidan 81-84)

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen

Balanserade utvecklingsutgifter, Intäktsredovisning, Uppskjuten skattefordran och Goodwill

Redovisat värde balanserade utvecklingsutgifter 18 MSEK i koncernen och moderbolaget. Bedömningar i samband med initiala 
redovisningen och nedskrivningsprövningar

Försäljningsintäkter uppgår till 68,0 MSEK för koncernen och 67 MSEK för moderbolaget för 2018. Bedömning avseende vilken 
period intäkten ska redovisas

Redovisat värde uppskjuten skattefordran 5 MSEK i koncernen och 6 MSEK i moderbolaget. Värderingen baseras på bolagets 
bedömningar av framtida skattemässiga intäkter

Redovisat värde för goodwill uppgår till 23 MSEK i koncernen och 20 MSEK i moderbolaget. Nedskrivningstest baseras på 
bedömning av framtida kassaflöden

Vi har utvärderat och testat bolagets processer för nedskrivningstest, intäktsföring och granskat prognoser över framtida 
skattemässiga intäkter, samt granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen



Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar (Revisionsberättelsen sidan 84)

Uttalanden 

Vi tillstyrker att bolagsstämman:

Disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten (sidan 91)

En bolagsstyrningsrapport har upprättats

Dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar 

Bolagsstyrningsrapporten är i överenstämmelse med årsredovisningslagen

Granskning av ersättning till ledande befattningshavare

Granskning av tidigare årsstämmors riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har genomförts utan anmärkning (separat 
dokument)



9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per 
den 31 december 2018,

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den 
fastställda balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
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10. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
Valberedningens förslag: 

Fem ledamöter. 
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11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och 
revisor.

Valberedningens förslag: 

Styrelseordförande 545 000 kronor. 

Styrelseledamot 190 000 kronor. 

Revisionsutskottets ordförande 70 000 kronor, ledamot 30 000 kronor. 

Ersättningsutskottets ordförande och ledamot 25 000 kronor. 
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12. Val av styrelseledamöter och styrelsens 
ordförande.

Valberedningens förslag: 

Omval av styrelseledamöterna Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg. 

Nyval av Åsa Schwarz. 

Omval av Torgny Hellström till styrelsens ordförande. 
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13. Val av revisor.
Valberedningens förslag: 

Omval av revisionsbolaget EY. 
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14. Beslut om styrelsens förslag till beslut om 
riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.
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15. Beslut om styrelsens förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om 
nyemission av aktier och/eller konvertibler 
med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.
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16. Beslut om: 
(I) ändring av bolagsordningen och
(II) sammanläggning av aktier 1:10. 



16. Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier. 

Aktier med låg nominell kurs tenderar att över tid få många aktieägare som äger få aktier i relation till det totala 
antalet aktier i bolaget. Minska administrativa kostnader förknippade med ett stort antal aktieägare. Potentiellt 
minska volatiliteten i aktiekursen och bidra till ökat aktieägarvärde. 

Tio befintliga aktier läggs samman till en ny aktie (1:10). 

Överskjutande aktier kommer säljas på bolagets bekostnad av Handelsbanken och berörda aktieägare kommer få 
sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. 

Antalet aktier minskar från 360 231 467 till 36 023 146. 
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17 (A) eller (B). Beslut om styrelsens förslag om 
incitamentsprogram för bolagets VD och CFO 
genom riktad emission av teckningsoptioner 
med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget. 



17. Beslut om incitamentsprogram till VD och CFO

Säkerställa långsiktigt engagemang hos VD och CFO genom ett incitament som är kopplat till bolagets framtida 
värdetillväxt. 

100 000 teckningsoptioner till VD, 30 000 teckningsoptioner till CFO (efter ev. sammanläggning). 

Teckningsoptioner ska förvärvas till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. 

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske mellan 1 juni och 30 juni 2022. 

Teckningspriset ska motsvara 150 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie mellan den 
16-29 maj 2019.

Maximal utspädning om cirka 0,36 % i förhållande till nuvarande aktiekapital. Tillsammans med tidigare 
incitamentsprogram en maximal utspädning om högst 0,62 % i förhållande till nuvarande aktiekapital. 
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17. Ett praktiskt exempel (efter sammanläggning)

130 000 teckningsoptioner. 

Uppskattat marknadsvärde per teckningsoption om 1,60 kronor – deltagarna ska betala 208 000 kronor för 
teckningsoptionerna. 

Uppskattad teckningskurs per aktie om 15,80 kronor – deltagarna ska betala 2 054 000 kronor för 130 000 aktier. 

Om aktiekursen överstiger 17,40 kronor vid inlösentillfället har programmet blivit positivt för deltagarna. 

En aktiekurs om 17,40 kronor motsvarar ett bolagsvärde om cirka 625 MSEK, vilket innebär att bolagsvärdet har 
ökat med mer än 60 % (baserat på en ungefärlig aktiekurs den 15 maj 2019 om 1,05 kronor). 
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18. Stämmans avslutande. 


