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Egis bidrog till 

rekord i kv4 

 

Precise Biometrics levererade ett rekordstarkt fjärde kvartal med 

en vinst på 12 miljoner kronor före skatt. Framgången beror på 

leveranser till Egis Technology på mobilsidan. Precise kommer 

även år 2020 att vara beroende av mobiltelefonsegmentet, medan 

leveranserna inom Digital Identitet och smarta kort blir mindre. 

Precise Biometrics (PB) utvecklar algoritmer för små finger-

avtryckssensorer som kräver mindre processorkraft och minne. 

Bolaget har de senaste åren fokuserat sin kundkrets inoim 

mobilt till färre sensortillverkare med tyngdpunkt i Kina och 

Taiwan. Samtidigt har kundkretsen breddats vad gäller det nya 

affärsområdet Digital Identitet initialt med ett antal mindre kunder i Norden. Därtill 

finns ett sarmarbete med några företag inom säkra betalningslösningar. PB:s affär 

väntas ha sin tyngdpunkt på mobilsidan ytterligare ett par år. Det som växer är 

optiska sensorer med Egis Technology, där 79 procent av PB-koncernen under 

kv4/2019 kom från Taiwan (PB har dock flera taiwanesiska kunder än Egis). 

PB breddar sig genom en satsning mot Digital Identitsprodukter samt marknaden 

för applikaitoner inom smarta kort. PBs satsning mot digital identitet med nordiska 

kundföretag i vertikaler som Inpasseringskontroll, banker, medicin, spel och 

säkerhet ska i nästa steg breddas mot övriga världen. Kommersiell lansering av den 

första produkten inom access kontroll för byggnader sker första kvartalet 2020, 

men volymerna lär inte bli tillräckligt stora för att ge ett signifikant intäktsbidrag 

förrän år 2021. Samtidigt är intäktspotentialen stor då tillväxten är baserad på 

ökning av antalet transaktione. Eftersom PB kommer högre upp i värdekedjan inom 

detta affärsområde lär också rörelsemarginaler bli väsentligt högre än tidigare. 

Vi höjer intäktsprognosen för år 2020 från 90 till 100 miljoner kronor och för år 2021 

från 110 till 115 miljoner kronor, vilket också innebär ett bättre resultat. Vi höjer vår 

riktkurs för PB-aktien från 1,65 till 2,00 kronor i vårt Bas-scenariot. Denna riktkurs 

varierar från 1,26 kronor per aktie enligt vårt Bear-scenario till 2,89 kronor per aktie 

i vårt Bull-scenario. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 

Intäkter 97,2 61,0    67,6 91,9 100,0 115,0 

Rörelseresultat 18,0  –13,9 –20,0       0,7  10,1 22,1 

Årets resultat 31,2 –17,4 –20,5  0,6  9,1 19,5 

Resultat per aktie, kr 0,09 Neg. Neg. 0,00 0,03 0,05 

P/E-tal 35,8 n.m. n.m. n.m. 66,7     31,2 

Eget Kapital 163 146 125 126 136 155 

Källa: Precise Biometrics (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Företagsnamn: PRECISE BIOMETRICS AB 

Lista: OMX Stockholm Small Cap 

Vd: Stefan K Persson 

Styrelseordförande: Torgny Hellström 

Marknadsvärde: 607 MSEK 

Senast: 1,686 SEK 

Kort om Precise: Bolaget har jobbat med fingeravtrycks-

teknologi sedan 1997 och utvecklat en 

mycket kraftfull algoritm för små finger-

avtryckssensorer. Denna finns idag 

integrerad i omkring 200 olika mobiltelefoner 

globalt. Men bolaget väntas även sälja till nya 

och växande segment framöver som smarta 

kort samt inom digital identitet mot 

nordiska/övriga europeiska banker, 

medicinföretag, spel, underhållning och 

säkerhet. 

  
  

Möjligheter och 

styrkor: 

Precise Biometrics har möjlighet att följa 

sina kunder och deras nya produkter 

framförallt i Asien, även om kunderna 

normalt har flera leverantörer. Qualcomms  

teknologi med sensorer under glas öppnar 

nya möjligheter. PB:s kraftfulla sensorer kan 

ge skjuts när marknaden går från tidigare 

smartphones mot smarta och inbäddade 

produkter med ökade krav på prestanda. 

 

Inom Digital Identitet har Precise Biometrics 

etablerat en plattform och ett samarbete 

som fram emot år 2021-2022 kan ge ett 

väsentligt intäktsbidrag. 

 
Smarta kort kommer när volymer väl 

etablerats att ha en längre livslängd än 

enskilda mobiltelefonmodeller. 

  
Risker och 

svagheter: 

Några mobiltelefon- och sensorföretag som 

till exempel Apple, Samsung och Fingerprint 

Cards tar fram sina egna algoritmer. Det 

råder en omfattande prispress på kapacitiva 

sensorer, vilket drabbar PB. Som 

underleverantör har bolaget inte heller 

direktkontakt med slutkunden, vilket ger 

sämre visibilitet.   

  

  Bear: 

1,26 kr 

Bas 

2,00 kr 

Bull 

2,89 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare. 
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Algoritmer och bildanalyser är grunden 
Precise Biometrics delar idag upp sin verksamhet i tre områden; Digital Identitet, 

Smarta kort och Mobila Enheter, även om det är mobilsidan som står för i stort sett 

samtliga intäkter 2019 och väntas utgöra lejonparten av faktureringen även helåret 

2020. Digital Identitet kommer att lansera sin första produkt under kvartal 1/2020 

inom området accesskontroll för byggnader och dörrar. Dock så väntas inte 

intäkterna inom Digital Identitet bli stora under 2020. Det kan eventuella komma 

någon lansering inom Smarta Kort under 2020 som PB deltar i (kopplat till access-

kontroll), men sannolikt inte mot de breda kortleverantörerna eftersom certifierings-

processen där tar längre tid än väntat. 

Precise Biometrics (PB) har varit verksamma sedan 1997 med en algoritm som 

verifierar fingeravtryck i mobiltelefoner som dominerande intäktskälla. I grunden är 

det bildigenkänning som Precise Biometrics arbetar med. Med dagens mindre 

sensorer kommer inte hela fingret med i avtrycket. Det kräver en algoritmlösning 

som extraherar unika egenskaper ur ett fingeravtryck för att sedan skapa en större 

bild, ett templat. Vid inloggning med fingeravtryck, till exempel på en mobiltelefon, 

matchas den del av fingeravtrycket som extraherats mot den tidigare sparade 

bilden. Stämmer matchningen så öppnas telefonen.  

De matematiska modellerna, algoritmer, som används för att identifiera och 

jämföra olika bilder med varandra är nyckeln i processen. Bildanalysen kan 

användas med en ökande grad av komplexitet. Här har Precise Biometrics  

utvecklat en kärnkompetens för att bygga smarta och effektiva algoritmer. Ju mer 

komplexa algoritmer desto mer processorkraft och minnesutrymme krävs, vilket är 

en begränsande faktor då fingeravtryckstekniken stjäl kraft från processorn. 

Med oändlig processorkraft kan datorprogrammen göras komplexa. Men 

processorerna i mobiltelefonerna sätter begränsningarna. Nu håller sensorer på att 

byggas in i smarta kort och digitala identitetsprodukter, där processerna blir än 

mer begränsade.  
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Samtidigt väntas antalet sensorer öka explosionsartat med Sakernas Internet (IoT), 

med styrning av bostadshus, kommersiella fastigheter, industrier och till och med 

hela städer. Det kommer också att bli lättare att förverkliga denna vision om 

Smarta Byggnader, Hem, Kontor och Städer när telekomstandarden övergår från 

dagens 4G till 5G. 

Sedan några år har vi sett ett skifte från kapacitiva till optiska sensorer inom 

mobiltelefonsegmentet. Inom optiska sensorer växer Precise  med Egis 

Technology som är en världsledande aktör i segmentet vid sidan av Goodix. 

Precise Biometrics har fokuserat sin kundkrets mot globala sensortillverkare med 

tyngdpunkt i Kina och Taiwan, vilket är i linje med mobilmarknadens förskjutning 

mot denna region. 

Den globala biometrimarknaden för mobila applikationer uppskattar vi var värd 

omkring 9 miljarder USD helåret 2017. Under 2018 och 2019 har vi sett 

utplanande volymer globalt på smart phones. Samtidigt har det skett en 

förskjutning i marknaden där kinesiska aktörer erövrat marknadsandelar, till stor 

del beroende på att den kinesiska marknaden nu utgör en större andel av totalen.  

De för PB växande segmenten på mobiltelefonsidan är optiska sensorer, där ett 

nära samarbete med Egis resulterat i flera integrationer. Intäkterna under kvartal 

4/2019 blev rekordstora och bör utgöra en mycket betydande andel av de totalt 30 

miljoner kronor från kunder i Taiwan som Precise Biometrics redovisar i 

bokslutsrapporten för 2019. Inför 2020 ser bolaget en fortsatt god utveckling på 

samarbetet med Egis Technology men har begränsad visibilitet vad gäller denne 

kunds vidare leveransbehov till slutkunder som Samsung, Huawei och LG 

Electronics med flera. 

Skifte från kapacitiva (grått) till optiska (orange) inom mobiltelefoner 

Källa: Bolagets finansiella presentationsmaterial. 

 

  



 

5 
 

 

UPPDATERING 

PRECISE BIOMETRICS 
17 februari 2020 

Inom kapacitiva sensorer på mobilsidan pågår en påtaglig prispress och skiftet mot 

optiska sensorer är positivt för Precise del. Precise Biometrics avtal är ofta 

volymbaserade med ett förutbestämt pris och graderade skalor (lägre pris när den 

levererade volymen stiger till en viss punkt). Tillverkarna har normalt minst två 

leverantörer och oftast också ett par parallella lösningar. Det gäller för PB att bli en 

utvald leverantör för varje enskild produkt och lansering. 

Marknaden för fingeravtrycksteknik drivs främst av en ökad efterfrågan på mobila 

betalningslösningar samt säker åtkomst av information (identifiering). Fingeravtryck 

erbjuder en bekväm, säkrare och enklare identifiering än koder, där den mänskliga 

faktorn ofta för med sig att allt för enkla koder och lösenord tas fram. Det är 

området Digital Identitet där efterfrågan drivs av ett ökat antal digitala tjänster i en 

allt mer uppkopplad värld. Men även efterfrågan på en säker identitet, 

bekvämligheten i att ersätta personliga koder med personlig identifiering och 

kontroll av personlig data. 

Inom Digital Identitet bedriver Precise Biometrics ett partnersamarbete med bland 

annat Covr Security och Infinity Optics. Precise produkt YOUNiQ erbjuder en 

kombination av fingeravtryck, röst, ansikte, iris mm för bekväm och säker 

identifiering. Marknadsfokus i nuläget är nordiska industrivertikaler (B2B): Banker, 

Medicin, spel, underhållning och säkerhet. Detta innebär också att betalnings-

modellen ändras så att det går från tidigare royalty-baserat till att bli mer 

transaktionsbaserad. Den första leveransen sker av accesskontroll till ett gated 

community i södra Sverige. Leveransvärdet för de första mindre och medelstora 

projekten under 2020 ligger mellan 50 och 100 tusen kronor, men detta är 

förväntade återkommande intäkter under åtminstone en femårsperiod.  

Illustration av Precise Biometrics affärsmodell inom Digital Identitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets presentationsmaterial. 

 

Den 19 augusti tillkännagav PB att de breddar sitt erbjudande inom säker digital 

identitet till passerkontroll för lokaler med en teknologi som är baserad på artificiell 

intelligens. Några av samarbetspartners inom denna pilotstudie är Clarkson 

University i USA samt NVSS Security.  
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Smarta kort kan komma att utgöra mellan 20 och 30 procent av den totala 

biometrimarknaden inom ett par år. Men innan smarta kort kan bli en produkt för 

massmarknaden måste först prestanda på de nya korten höjas så att användar-

upplevelsen blir tillräckligt bra. Sedan behöver tillverkningskostnaden reduceras 

med uppskattningsvis 80 procent. Lanseringen mot ett segment av exklusivare 

kunder kan troligen ske under 2020. Processen fram till marknadslansering 

påverkas av de certifieringskrav (CAST-certifiering) som de större kortföretagen, 

som Mastercard och Visa ställer.  Medan PB:s kunder på mobiltelefonssidan i 

huvudsak återfinns i Ostasien, hittar vi kortkunderna främst i Europa. PB:s 

samarbetspartner inom området är idag NXP. 

Med de två nya affärsområdena Digital Identitet och Smarta kort går Precise 

Biometrics från att ha varit ett teknikorienterat företag till att bli ett delvis 

konsumentorienterat sådant. En nackdel har varit att bolaget som underleverantör 

på mobilsidan legat långt ner i värdekedjan, med pressade marginaler och 

begränsat visibilitet som konsekvens. Med affärsområdet Digital Identitet kommer 

bolaget närmare slutkunden. Därmed förbättras möjligheter att öka bolagets 

ersättning per såld enhet samt den egna lönsamheten. Å andra sidan ställs givetvis 

krav på litet större skala på projekten för att komma upp i de intäkter som 

mobiltelefonsidan generar idag.  

Under helåret 2019 var 49 procent av PB:s intäkter royaltyintäkter, medan 34 

procent var licensintäkter, 10 procent support & underhåll samt 7 procent övrigt. 

Ungefär två tredjedelar av årets royaltyintäkter hamnade i kvartal 4/2019 och 

motsvaras till stor del av leveranserna till Egis Technology, baserat i Taiwan. 

Studerar vi koncernens försäljning per geografi kan vi konstatera att 58 procent av 

intäkterna under helåret och 79 procent under kvartal 4/2019 kom från Taiwan. 

Asien stod för 71 procent av PB:s intäkter på helåret 2019, medan 17 procent 

genererades i USA (med ett lokalt kontor i Potsdam, New York State) samt 12 

procent av intäkterna från Europa.  

Precise Biometrics Geografisk fördelning av intäkter helåret 2019 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 
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Närvaron i Asien har stärkts sedan bolaget etablerade ett kontor i Shanghai, Kina. 

På detta kontor finns det förutom allmänna kundkontakter även en del anpassning 

av de lokala kundernas produkter. Samtidigt har koncernens forsknings- och 

utvecklingsverksamhet i Sverige samlats i Lund. Därutöver finns en verksamhet i 

Potsdam, delstaten New York i USA, inriktad mot liveness detection (identifiera 

skillnaden mellan levande och döda fingrar etc).  

Investment Case 

Prognoser och värdering 
Utmaningen med att värdera PB är att biometrisektorn är ny och förändras snabbt. 

Nya kundsegment tillkommer, medan gamla minskar i värde. FPC dominerade 

sensormarknaden för några år sedan, som sedan förbyttes i nedgång och fall. 

Sedan slutet av 2016 har förutsättningarna ändrats och andra sensortillverkare 

(framförallt asiatiska) har kommit in på bred front mot mobiltelefontillverkarna. Det 

finns även stora förhoppningar på konkurrerande bolag med helt annan teknik. Det 

innebär både möjligheter och risker, men i PB:s fall är ändå bolaget idag mer 

diversifierat med en spridning på många kunder.  Den väntade kommersiella 

lanseringen inom smarta kort och samverkansbolagets digitala identitetsplattform 

inom B2B-segment öppnar upp nya möjligheter för PB på ett par års sikt. 

Efter den starka fjärde kvartalsrapporten 2019 höjer vi intäktsprognosen för 

Precise Biometrics från 90 till 100 miljoner kronor helåret 2020 samt från 110 till 

115 miljoner kronor helåret 2021. Det effektiva resultatgenomslaget bedömer vi till 

70 procent med beaktande av ökade övriga rörelsekostnader i viss mån (service 

mm kopplat till ökade leveranser). 

Vi räknar inte med några större intäkter för vare sig Smarta Kort eller Digital 

Identitet under 2020. Under helåret 2021 uppskattar  vi att dessa båda segment 

tillsammans kan utgöra 15 procent av PB-koncernens totala intäkter. 
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I nedanstående grafer framgår våra intäkts- och rörelseresultatprognoser enligt tre 

olika scenarion; Bear, Bas och Bull för åren 2020-2022. 

Prognoser, Intäkter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoser, EBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Carlsquare.  

 

Vi har också tagit fram en värderingsjämförelse för huvudsakligen nord-

amerikanska mjukvarubolag (ofta snabbväxande trots sin storlek) via Reuters. Som 

framgår av tabellen överst på nästa sida uppgår den genomsnittliga EV 

(bolagsvärde exklusive lån) /Intäktsmultipeln till 7,9 gånger för dessa mjukvaru-

företag. Som en jämförelse värderas Precise Biometrics till 5,8 gånger på skuldfri 

basis i förhållande till bolagets intäkter under helåret 2019.  Det är alltså en ganska 

modest värdering i förhållande till sektorn som helhet. 
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Värdering mjukvarubolag: 

              

  Börsvärde, mdr USD P/E EV/EBITDA EV/EBIT EV/REV P/BV 

Salesforce.Com Inc            167,3 60,9x 27,7x 44,1x 7,9x 5,0x 

Adobe Inc 182,8 37,2x 29,2x 32,7x 13,6x 17,2x 

Guidewire Software Inc 10,0 92,3x 69,8x 79,8x 11,5x 6,3x 

Intuit Inc 77,5 37,2x 26,0x 28,2x 9,6x 21,3x 

VMware Inc 65,2 22,7x 16,9x 19,1x 6,0x 11,2x 

Workday Inc 44,8 89,1x 47,5x 71,5x 10,1x 19,3x 

Check Point Software Technologies Ltd 17,9 18,3x 15,7x 15,9x 7,9x 5,0x 

Citrix Systems Inc 16,0 22,3x 15,6x 18,0x 5,2x 19,1x 

Cadence Design Systems Inc 22,2 33,9x 25,1x 27,5x 8,8x 10,6x 

Constellation Software Inc 32,0 31,6x 22,5x 28,2x 6,0x 39,4x 

Fortinet Inc 20,4 43,9x 26,2x 30,0x 7,4x 15,4x 

Proofpoint Inc 7,1 67,2x 39,4x 49,6x 6,6x 12,1x 

Veeva Systems Inc 22,9 61,6x 42,6x 43,8x 15,6x 14,7x 

             

Median 22,9 37,2x 26,2x 30,0x 7,9x 14,7x 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 

 

En annan intressant parameter i bedömningen av Precise Biometrics-aktien är vad 

bolagets patent är värda. Precise Biometrics lutar sig mot smalsensor-patentet, 

som går tillbaka till 1999. Patentet täcker i princip in hela identifieringsprocessen 

för fingeravtryck. Flera aktörer som exempelvis Apple, Samsung och Fingerprint 

Cards kan ha gjort sig skyldiga till patentintrång genom utveckling av egna algo-

ritmer. PB har hittills valt en mycket försiktig väg i patentfrågan. 

För att fastställa ett motiverat värde på PB-aktien har vi utgått från ett Bas-scenario 

med intäkter och resultat för prognosperioden 2020–2025 som redovisas i grafer 

på sidan 8 och därvid antagit 15 procent intäktstillväxt år 2022 och 12 procent 

intäktstillväxt år 2023, 10 procent år 2024 och 7 procent år 2025. Varje extra 

intäktskrona från år 2022 till år 2025 antas slå igenom med 70 procent på 

resultatnivå. Vi kommer fram till en motiverad aktiekurs på 2,00 kronor per aktie 

(tidigare 1,65 kronor) i  Bas-scenariot. 

I Bear-scenariot når bolaget 5 procent lägre intäkter år 2020, 15 procent mindre 

intäkter år 2021 och 20 procent lägre intäkter år 2022 jämfört med vårt bas-

scenario. Från och med år 2023 antas faktureringen öka med samma procentuella 

tillväxt som i Base Case. 

I Bull-scenariot utgår vi istället från att bolaget når 5 procent högre intäkter år 

2020, 15 procent högre intäkter år 2021 samt 20 procent ökade intäkter år 2022 

jämfört med vårt bas-scenario. Därefter antas intäkterna öka med samma 

procentuella tal som i Base Case-scenariot från och med år 2023. 
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DCF-värdering 

        

  Bear Bas Bull 

Wacc 9,0% 9,0% 9,0% 

Intäkter år 2023 118,5 148,1 177,7 

Tillväxt, evighetsvärde 2,0% 2,5% 3,0% 

Rörelsevärde (EV), mkr 380,2 646,7 967,2 

Nettokassa 31dec 2019, mkr 73,7 73,7 73,7 

Bolagsvärde, mkr 453,8 720,4 1040,9 

Antal aktier efter utspädning, milj. 360,2 360,2 360,2 

Värde per aktie, SEK 1,26 2,00 2,89 

Implicit EV/Intäkter, 2021P 3,9x 5,6x 7,3x 

Källa: Carlsquare 
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare 

sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 

information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 

värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

