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INLEDNING



Ett globalt biometribolag med svenska rötter

Innovativt bolag med stark global position

Teknisk spetskompetens

Hjälper att bredda verksamheten in i nya tillämpningsområden

Unik systemkompetens

Biometriska algoritmer

Utveckling av asic/silicon microchips

Mjukvaruutveckling

Paketering



ÅRET 2017



Fingerprints avtryck 2017

40 %
Marknadsandel

300+
Smartphonemodeller med 

Fingerprints sensorer

95
Mobila enheter lanserade

2017

10 miljarder
gånger om dagen används

Fingerprints produkter

#1 Sveriges mest 

innovativa företag

391 MSEK
i FoU



Resultatutveckling

2017

Intäkter SEK 2 966 M (6 638)

Bruttomarginal 33 % (48)

Rörelseresultat  SEK 155 M (2 613) 

Resultat per aktie SEK 0,38 (6,50) 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten SEK 377 M (1 130)-70
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Faktorer som påverkade 

resultatet 2017

Lagerdynamik 1H 2017

Skifte i bolagets produktmix

Genomsnittspriset på sensorer 

har fortsatt att minska

Minskade med 30 % 2017

Utmanande marknadsläge i Kina

Intensiv konkurrens

Avmattning på smartphonemarknaden



Händelserikt år 2017 

Förvärv av Delta ID

Irisigenkänning

Lansering av T-Shape, en modul för smarta kort

Flera marknadstester av biometriska betalkort 

genomförda

Lansering av två smartphones med multimodalitet

In-Display-teknik för fingeravtrycksigenkänning

Värdeskapande samarbeten och partnerskap, t.ex.:

Idemia

NXP Semiconductors

Gentex



MARKNAD OCH PRODUKTPORTFÖLJ



Kundefterfrågan drivs av
Teknisk systemprestanda

Kvalitet

Mjukvaruprestanda

Låg energianvändning

Volymleveranser

Slutanvändarna vill ha 

Säkerhet 

Bekvämlighet 

Användarvänlighet

Samhället fokuserar på 
Säkerhet i en allt mer digitaliserad 

värld

Underliggande drivkrafter



Förändrade förutsättningar och nya möjligheter

Förändrade marknadsförutsättningar för kapacitiva sensorer för

smartphones

Ca 700 miljoner smartphones (exklusive Apple) utrustade med fingeravtryckssensor 

levererades 2017. Ca 40 % av dessa hade en fingeravtrycksensor från Fingerprints.

Genomsnittspriset minskade med ca 30 % under 2017

Nya modaliteter: starkt ökat intresse för In-Display och touchless

Biometriska lösningar anammas inom nya områden

Smarta kort

Automotive & Embedded/IoT



Fokus inom smartphones

Behålla vår ledarposition och driva kostnadseffektivitet inom kapacitiva 

sensorer

Sensor med lägre produktionskostnad, men med fortsatt hög biometrisk prestanda, 

kommer att lanseras i år

Investera i ny teknologi

Touchless-lösning som kombinerar iris- och ansiktsigenkänning

Full In-Display-lösning baserad på ultraljudsteknologi



Fokus inom smarta kort och embedded

Fingerprints är mycket väl positionerat på framväxande 

marknad för biometriska smarta kort

Djupa samarbeten med betalsystem, korttillverkare och underleverantörer 

till korttillverkare

Vår tekniska lösning kan redan nu levereras i kommersiella volymer

Fjärde generationens kapacitiva teknologi utvecklas nu för att optimera 

produktionskostnaden

Embedded/IoT – existerande marknad som växer

Exempel: Fordon, dörrlås, PCs, wearables, hälso- och sjukvård, 

gränskontroller



2018 OCH FRAMÅT



2018 – ett år av omställning och diversifiering

Minskande marknad för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones

Kostnadsbesparingsprogram genomfört, med cirka 360 Mkr i besparingar 

under 2018

Driva kostnadseffektivitet och behålla vår ledarposition inom kapacitiva 

sensorer för smartphones

Resurser styrs om till nya tillväxtområden, utanför kapacitiva sensorer för 

smartphones

Målsättningen är att nya områden ska stå för cirka 10 % av omsättningen 2018



Tekniska drivkrafter – och nya tillämpningsområden

Biometri inom allt fler områden

Molnteknik

Online payment/banking

Digitalisering och uppkoppling (IoT)

Cyber security



#1 INOM BIOMETRISKA LÖSNINGAR



Summering

Utmanande 2017: Ett år präglat av förändrade 

förutsättningar

2018: Vi ställer om och diversifierar

Fingerprints är väl positionerat inom nya, framväxande 

biometrimarknader

Mål: Cirka 10 % av försäljningen 2018



Q&A



Stay in touch and connect

E-mail: investrel@fingerprints.com

For more information, visit us at www.fingerprints.com


