
Pressmeddelande  

23 november, 2017 

 

 

Fingerprint Cards AB (publ) 
Box 2412 
403 16 Göteborg, Sweden 
www.fingerprints.com 

Fingerprint Cards AB noterar media- och marknadsspekulation 

Fingerprints noterar morgonens media och marknadsspekulation avseende förberedande av ett eventuellt 

offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier. I enlighet med bolagets policy kommenterar 

Fingerprints inte rykten, spekulationer eller andra uppgifter i media förutom i det fall bolaget har en skyldighet 

att göra detta. Börsen har emellertid, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera uppgifterna. 

Bolaget har erhållit ett brev avseende förberedande av ett offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets 

aktier. Eftersom den samlade bedömningen är att sannolikheten för att uppköpsplanerna ska kunna förverkligas 

är låg, anser bolaget att uppgifterna inte utgör insiderinformation. Bolaget har därför inte haft någon skyldighet 

enligt regelverket att självständigt kommentera uppgifterna. 

Bolaget kommer fortsättningsvis inte att kommentera rykten, spekulationer eller andra uppgifter såvitt det inte 

föreligger en skyldighet för bolaget att göra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Fingerprints 

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda 

utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i 

miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human 

touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. 

Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande 

produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av 

fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är 

marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet 

med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som 

smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). 

Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon 

Valley. 

http://www.fingerprints.com/

