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Definitioner 
BTA
Betald teckningsaktie.

Fingerprint Cards eller Bolaget
Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381, med eller utan
dotterbolag, beroende på sammanhang. Fingerprint Cards är ett
publikt aktiebolag som följer svensk rätt. Bolaget är registrerat i
Sverige och har sitt säte i Göteborg.

HQ Bank
HQ Bank aktiebolag, org nr 556028-1239.

Koncernen
Fingerprint Cards AB (publ) med det helägda dotterbolaget
Fingerprint Security System Databärare AB (org. nr 556239-
5938).

Nyemissionen
Nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Fingerprint
Cards, per avstämningsdagen den 8 november 2006, att teckna
aktier av serie B enligt villkoren beskrivna i detta prospekt.

Prospektet
Prospekt som upprättats i samband med Nyemissionen.

Övrigt
Kortnamn på den nordiska listan: FING B 
ISIN-kod Aktie: SE0000422107
ISIN-kod Teckningsrätt: SE0001847559
ISIN-kod BTA: SE0001847567
Handelspost: 200
Hemsida: www.fingerprint.se

Allt ägande av aktier och andra finansiella instrument är förenat
med risktagande. En investering i Fingerprint Cards innebär en
möjlighet till en positiv utveckling av det investerade kapitalet
men medför också en risk. Inför en investering i Fingerprint
Cards bör informationen i Prospektet beaktas, inklusive avsnitten
Riskfaktorer samt Legala frågor och kompletterande information.

Handlingar infogade genom hänvisning
Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats och ingivits till
Finansinspektionen, skall infogas och utgör delar av Prospektet:

i) Fingerprint Cards reviderade årsredovisningar för åren 2005,
2004 samt 2003 med bifogade revisionsberättelser;

ii) Fingerprint Cards översiktligt granskade delårsrapport för
perioden januari–september 2006.

Kopior av de handlingar som är infogade genom hänvisning kan
erhållas från Fingerprint Cards på telefon 031-60 78 22 samt på
Bolagets hemsida: www.fingerprint.se.

Nyemissionen riktas inte till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedel eller annat hänför-
ligt material får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, USA
eller i något annat land där distribution eller Nyemissionen kräver
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler
i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstå-
ende kan komma att lämnas utan avseende.

Varken teckningsrätterna, betalda teckningsaktier eller de nya
aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon provins-
lag i Kanada eller japanska Securities and Exchange Law. Nyemissio-
nen riktar sig inte till aktieägare i Australien, Japan, Kanada, USA
eller personer med hemvist i USA (såsom dessa definieras enligt
Regulation S i Securities Act). Fingerprint Cards har uppdragit åt
HQ Bank att sälja de teckningsrätter som tillkommer aktieägare som
inte äger rätt att delta i Nyemissionen. Sådana teckningsrätter kom-
mer att säljas under perioden 15 november – 28 november 2006 för
dessa aktieägares räkning. Nettolikviden från denna försäljning,
med avdrag för courtage och kupongskatt, kommer att distribueras
pro rata i förhållande till innehav till berättigade personer.

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektio-
nen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant god-
kännande och registrering inte innebär någon garanti från Finans-
inspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller
fullständiga.

Vissa siffror i detta dokument har avrundats varför tabeller och
andra sammanräkningar inte alltid summerar rätt.

Tvist rörande Nyemissionen enligt detta Prospekt skall avgöras
exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol.

Uttalanden om framtidsutsikter och övriga framtida förhållan-
den i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Fingerprint Cards och är
baserade på nuvarande förhållanden. Läsaren uppmärksammas på
att dessa, liksom alla uttalanden om framtidsutsikter, är förenade
med osäkerhet. Fingerprint Cards gör inga utfästelser och lämnar
inga garantier att förväntade marknadsvillkor, transaktioner, resul-
tat (inklusive operativa och finansiella mål), beslut eller andra fram-
tida händelser eller omständigheter som framgår av den framtids-
inriktade informationen i detta Prospekt kommer att överens-
stämma med framtida faktiska förhållanden.



Nyemissionen i korthet
Den 23 maj 2006 beslutade årsstämman i Fingerprint Cards att
bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om nyemission om
högst 3 000 000 aktier av serie B. Den 4 oktober 2006 beslutade
styrelsen i enlighet med bemyndigandet att genomföra en ökning
av aktiekapitalet genom en emission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.

Nyemissionen är till sin helhet säkerställd genom att befintliga
aktieägare förbundit sig att teckna sammanlagt 1 244 200 nya
aktier, motsvarande cirka 44 procent av Nyemissionen. Reste-
rande del av Nyemissionen är garanterad av ett garantikonsor-
tium1.

Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med 560 895
kronor från nuvarande 1 869 651 kronor till 2 430 546 kronor,
genom nyemission av 2 804 475 aktier av serie B. Sammanlagt
tillförs Fingerprint Cards cirka 70,1 Mkr före emissionskost-
nader.

Fingerprint Cards i korthet
Fingerprint Cards grundades 1997 och är noterat på Stockholms-
börsens, den nordiska listan. Bolaget utvecklar och säljer såväl
komponenter som kompletta biometriska system, vilka genom
analys och matchning av individers unika fingermönster faststäl-
ler den personliga identiteten.

Biometriska system innehåller tre komponenter; en sensor, en
algoritm samt en processorplattform. Bolaget har utvecklat två
typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster som
är exceptionellt stryktåliga och, enligt Bolagets bedömning, ger
marknadens främsta återgivning av fingermönster. Till varje sen-
sortyp har även unika processorer och algoritmer utvecklats.
Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till
mycket låga tillverkningskostnad kan tekniken implementeras i
mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltele-
foner.

Bolagets kunder är huvudsakligen utvecklare av slutprodukter
och system där fingertekniken integreras. Kunderna nås såväl
genom direktkontakter som genom ett globalt nätverk av distri-
butörer. Sedan 2000 har Bolaget målmedvetet byggt upp ett nät-
verk av distributörer främst i Asien.

Sammanfattning
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1 Garantikonsortiet består av: Jan Blomquist genom bolag, Richard Båge, Christer Fåhraeus, AB Grenspecialisten, Rune Löderup, Mangold Fondkommission AB samt Johan
Thorell genom bolag.

� Företrädesrätt: Tio (10) aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av tre (3) aktier av serie B

� Avstämningsdag för rätt till deltagande i Nyemissionen: 8 november 2006

� Emissionskurs: 25 kronor per aktie

� Teckningstid: 15 november – 1 december 2006

� Handel med teckningsrätter: 15 november – 28 november 2006

� Teckning och betalning: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning

� Överskjutande teckningsrätter: Överskjutande teckningsrätter kommer att försäljas centralt utan kostnad

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Prospektet. Varje beslut om att
investera i de aktier som erbjuds till teckning skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet och således inte enbart på
denna sammanfattning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår eller saknas i
sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. En investerare som
väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta en översättning av detsamma.



Marknad
Under 2006 har marknaden för biometrisk teknik utvecklats på
ett sätt som överträffat Bolagets förväntningar. Allt fler männis-
kor kommer nu i kontakt med biometriska tekniker vilket med-
fört att en mer grundläggande förståelse för hur tekniken skyd-
dar mot identitetsstöld etableras. De omfattande nationella och
internationella ID-programmen med biometriska lösningar spe-
lar en viktig roll för marknadens utveckling och ger spridnings-
effekter till den privata sektorn. Användningen av biometri i
passersystem, bärbara datorer och datatillbehör för inloggning
ökar till exempel mycket snabbt och särskilt fingertekniken spri-
der sig inom dessa marknadssegment.

Nationella projekt
Nationellt drivna projekt tar lång tid innan de mognar men de
fortsätter att bli allt fler. Ett starkt stöd för omställningen till bio-
metrisk identifiering kom i oktober 2006 med acceptanser från
ett stort antal länder, varav merparten av EU-länderna, att upp-
fylla kraven i det så kallade ”US Visa Waiver Scheme”. Detta inne-
bär att dessa länder kommer att förse sina medborgare med bio-
metriska e-pass, vilket i sin tur kommer att ha en starkt positiv
effekt på beslut som förväntas fattas avseende flera andra större
biometriprojekt. Bland de europeiska länder, som har förbundit
sig att använda fingerteknik i de nya EU-passen från mitten av
2009 och även valt denna teknik för sina nationella ID-kort, åter-
finns Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien.

Tidiga framgångar med fingertekniken inom den privata sektorn
underlättade i EU när beslut togs under året att genomföra det
europeiska VIS-programmet (”Visa Identification System”) inne-
bärande att upp till 20 miljoner människors fingermönster kom-
mer att läsas av per år med början 2007. Införandet av detta sys-
tem kommer att sammanfalla med introduktionen av ett nytt
EU-medborgarkort.

Beslut om nya nationella projekt har även fattats i Mellanöstern,
Afrika och Asien. Projekt har startats i bland annat Qatar,
Marocko, Förenade Arabemiraten, Thailand och Ghana syftande
till att integrera fingerteknik i identifieringssystem.

Applikationer i den offentliga sektorn
Vid sidan av de större nationella programmen drivs ett antal mer
begränsade projekt baserade på biometriska tekniker. Biometrisk
inpassering på flygplatser för kunder som reser frekvent stiger i
popularitet i USA, Kanada och en del andra länder. I Storbritan-
nien introduceras irisigenkänning för identifiering av immigran-
ter på flygplatser. I USA har TSA (”Transport Security Admini-
stration”) testat en kombination av RF-kort (kontaktlösa kort)

och fingerteknik för anställda på flygplatser som en del i ett större
projekt för passerkontroll på flygplatsen Dulles i Washington.

Även utanför transportsektorn avser nordamerikanska myndig-
heter att ta biometrin till hjälp. Inför folkräkningen 2010 kom-
mer upp till 500 000 små handhållna datorer, PDAs, att förses
med sensorer för avläsning av fingermönster i samband med
insamlingen av data.

Tillträdessystem
De flesta större leverantörer av tillträdessystem har nu minst ett
biometriskt alternativ i produktutbudet. I många fall är det fort-
farande fråga om färdiga produkter som köpts in från andra
utvecklare och säljs under eget varumärke. Efterhand som insik-
ten om biometrins värdehöjande effekt blir mer uppenbar väljer
dock alltfler aktörer att köpa in biometriteknik och utveckla egna
produkter. I framförallt Asien har tillverkare varit tidiga med bio-
metri i sina produkter för passersystem och lyckats väl på sina
hemmamarknader. Indien, med sina många företag med stora
arbetsstyrkor, har blivit en intressant marknad för biometriska
passersystem och system för närvarokontroll.

IT-säkerhet
Biometrin har under ett antal år stegvis vunnit inträde i segmen-
tet för IT-produkter och det har främst skett med hjälp av den
fingerteknik som är baserad på de mindre linjesensorerna. Även
om sensorförsedda datatillbehör, som mus och tangentbord,
fortfarande säljer är det i första hand i laptopsektorn som finger-
tekniken slagit igenom. Av den totala försäljningen av laptops
under 2006 beräknas var tionde enhet vara försedd med en
fingersensor. De flesta av dessa bärbara datorer innehåller redan
den mjukvara som behövs för användning av fingertekniken som
en bekväm och säker ersättning för lösenord ofta förstärkt med
en ytterligare säkerhetsfunktion i datorns BIOS (operativsystem
för uppstart). Det finns även exempel på hur fingertekniken
används för kryptering av datafiler som ett sätt att skydda data.
Laptops med fingerteknik som standard levereras i alla prisskikt
ända ner till 500 Euro. Vissa ledande märkesleverantörer erbjuder
laptops med en integrerad högsäkerhetslösning på en så kallad
”Trusted Computing Platform”, en hårdvara som är helt skild
från datorns minne, processor och operativsystem. Med detta
system genomförs ett antal säkerhetstester av PCn inklusive bio-
metrisk användaridentifiering innan något som helst arbete kan
utföras eller någon transaktion genomföras. Vid en vidare
användning av dessa högsäkerhetslösningar är det inte uteslutet
med en koppling mellan biometrisk användaridentifiering och
applikationer med digitala behörigheter.

Sammanfattning
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På marknaden finns även ett brett utbud av biometriska
USB-minnen, för bland annat lagring och transport av data som
behöver skyddas. Mångsidigheten hos dessa minnesnycklar öpp-
nar upp för ett flertal möjliga användningsområden såsom exem-
pelvis portabla autenticeringssystem vilket finns exempel på
redan idag.

Avancemang in i banksektorn
Banksektorn har varit sen med att introducera biometrisk iden-
tifiering men under andra kvartalet 2006 rapporterade Japans
tre största banker om sina planer på att installera biometriska
bankomater där fingertekniken används. Hittills har fler än 2 000
av 6 600 planerade automater tagits i bruk och planen omfattar
totalt cirka 30 000 automater. Anledningen till att man inför bio-
metrisk identifiering av kortanvändarna är bankernas stigande
kostnader för kortmissbruk. Även internt inom bankerna har
biometri börjat användas. Motivet är att säkerställa identiteten på
den person som genomför större transaktioner inom eller mellan
banker. Efter ett flertal uppmärksammade bedrägerier av egen
personal har större banker i bland annat Kina börjat införa
fingerverifiering för att öka säkerheten.

Bakgrund och motiv till Nyemissionen
Rörelsekapitalbehov
Sedan hösten 2005 har Fingerprint Cards kunnat konstatera en
starkt stigande efterfrågan från Asien, som för närvarande inte
kan tillgodoses fullt ut beroende på en flaskhals i efterproduktio-
nen av sensorer (paketering) och otillräckligt rörelsekapital. Ny-
emissionen syftar till att förse Bolaget med det rörelsekapital som
är nödvändigt för att kunna möta en ökande efterfrågan, rationa-
lisera produktionen genom investering i specifik produktions-
utrustning för att möjliggöra stora volymökningar samt sänka
produktionskostnaden och därigenom uppnå bättre marginaler.

Fingerprint Cards har två affärsmodeller, en som bygger på licen-
siering och en som innebär att Bolaget levererar hård- och mjuk-
vara. I den första modellen binds inget kapital, licenstagaren
ombesörjer själv beställning av produktion och betalar royalties
till Fingreprint Cards. Den senare affärsmodellen innebär att
Fingerprint Cards beställer produktion av hårdvara hos under-
leverantörer.

Då Bolaget beställer och köper produktion binds kapital och
kapitalet frigörs inte förrän produkterna levererats och kunden
betalat. Vid stigande affärsvolymer ökar detta kapitalbehov i takt
med att produktionen ökar. Nyemissionen kommer att täcka det
rörelsekapitalbehov Bolaget förutser för åtminstone de kom-
mande två åren.

Investeringar i produktionen
Bolaget säljer två viktiga egenutvecklade hårdvarukomponenter,
processor ASICs och sensorer. Följande åtgärder är initierade
respektive kommer att vidtagas i syfte att sänka produktionskost-
nader, korta ner ledtider och få bort nuvarande flaskhals i pake-
teringen av sensorer:

Ny processor
Arbetet med att utveckla en ny processor ASIC påbörjades i
december 2005. Den nya processorn kommer att ha både större
kapacitet och lägre strömförbrukning. Chipet är designat för en
mer avancerad produktionsprocess och därigenom har kiselytan
kunnat minskas med 75 procent vilket i sin tur sänker tillverk-
ningskostnaden med 80 procent. Leverans till marknaden är pla-
nerad till det andra kvartalet 2007.

Ny paketeringslösning
Nuvarande paketeringslösning av Bolagets sensorer utgör en
hämmande flaskhals i produktionen. En ny och mer rationell
lösning förutsätter en investering i en specifik produktions-
utrustning. Den totala investeringen, som uppgår till cirka 5 Mkr,
kommer att medföra att ledtiden i produktionen halveras från
nuvarande åtta till fyra veckor. Samtidigt kan kostnaden för pake-
teringsprocessen sänkas med cirka 65 procent. Väsentligt förbe-
redelsearbete för denna investering är gjort och leveranser till
marknaden av den nya lösningen bör kunna påbörjas under
andra kvartalet 2007.

Ökad tillgång till rörelsekapital samt de ovan beskrivna åtgär-
derna innebär att Fingerprint Cards kommer att kunna möta den
större efterfrågan som redan nu är tydlig samtidigt som Bolaget
kommer att kunna uppnå bättre marginaler i verksamheten.

För ytterligare information, se Bakgrund och motiv.

Finansiella mål
Försäljning
Efterfrågan på Fingerprint Cards produkter har under hela 2006
överstigit Bolagets leveranskapacitet. Utöver de insatser som
genomförts under innevarande år för att höja produktionstakten
kommer Bolaget att investera i ny produktionsutrustning för att
undanröja flaskhalsar i produktionen. För 2007 förutser Finger-
print Cards en fortsatt kraftig ökning av omsättningen.

Mot bakgrund av att biometrimarknaden ännu befinner sig i ett
tidigt skede är den framtida tillväxten svårbedömd varför Sty-
relsen valt att inte formulera något långsiktigt tillväxtmål.

Rörelseresultat
Styrelsens mål är att Fingerprint Cards inom 24 månader skall
uppvisa ett positivt rörelseresultat beräknat på årsbasis. Detta
förutsätter dock att den positiva efterfrågesituation som Bolaget
erfar kommer att kvarstå samt att planerade åtgärder för att öka
produktionsvolymen får önskad effekt.

Finansiering
Den tillväxt Styrelsen förutser för de kommande åren skall finan-
sieras med eget kapital. Styrelsens bedömning är att Nyemissio-
nen som nu genomförs åtminstone skall täcka kapitalbehovet för
de kommande två åren.

Utdelningspolitik
Bolagets kassaflöde under de kommande åren skall användas för
att finansiera fortsatt expansion och Styrelsen förutser därför inte
någon utdelning för de närmaste åren.

Sammanfattning
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Finansiell information i korthet
I tabellerna nedan återges finansiell information för åren 2001–2005 samt perioden 1 januari – 30 september för 2005 och 2006. Räken-
skaperna för 2004 och 2003 samt för perioderna 1 januari – 30 september 2005 respektive 2006 är upprättade i enlighet med Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS). Räkenskaperna för 2001, 2002 samt 2003 är upprättade i enlighet med Årsredovisnings-
lagen (ÅRL) och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (RR). För kommentarer till denna information, se avsnitt
Kommentarer till den finansiella utvecklingen.

Koncernens finansiella utveckling i sammandrag

ÅRL och RR IFRS 

1 jan – 30 sep
Belopp i Mkr, där ej annat anges 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006

Rörelsens intäkter och resultat
Nettoomsättning 2,1 4,4 5,2 2,9 2,7 1,9 8,0
Rörelseresultat –42,7 –34,2 –24,4 –23,5 –18,1 –13,5 –13,3
Periodens resultat –36,3 –28,7 –21,2 –21,6 –17,5 –13,1 –13,2

Antal anställda vid periodens slut 19 20 20 12 11 11 11

Kapitalstruktur1

Anläggningstillgångar 6,2 7,8 14,1 17,3 14,4 15,2 14,5
Omsättningstillgångar 124,5 96,2 67,7 39,1 46,6 27,6 35,3
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 119,2 91,6 60,5 31,0 40,0 22,1 14,7
Eget kapital 125,1 96,5 75,3 53,7 58,7 40,6 45,5
Icke räntebärande skulder 5,7 7,5 6,6 2,7 2,4 2,2 4,3
Balansomslutning 130,7 103,9 81,9 56,4 61,0 42,8 49,8
Soliditet, % 95,7 92,8 91,9 95,2 96,2 94,9 91,4

Nyckeltal per aktie
Resultat per aktie, kronor –5,7 –4,5 –3,3 –3,4 –1,9 –2,1 –1,4
Resultat per aktie efter full utspädning, kronor –5,7 –4,5 –3,3 –3,4 –1,9 –2,1 –1,4
Likvida medel inkl.placeringar vid 

periodens slut per aktie, kronor 18,8 14,4 9,5 4,9 4,3 3,5 1,6
Eget kapital vid periodens slut per aktie, kronor 19,7 15,2 11,9 8,5 6,3 6,4 4,9
Börskurs vid periodens slut, kronor 32,5 15,8 30,0 13,3 12,0 7,2 42,3
Börsvärde vid periodens slut, Mkr 206,3 102,0 190,0 84,0 112,0 46,0 395,0
1 Vid periodens slut.

Kassaflödesanalyser

ÅRL och RR IFRS 

1 jan – 30 sep
Belopp i Mkr, där ej annat anges 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten –35,0 –22,5 –22,7 –25,1 –13,6 –9,0 –23,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten –0,5 –5,1 –8,5 –4,4 – – –2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 0,1 0,1 – 22,5 – –
Förändring av likvida medel –35,3 –27,6 –31,1 –29,4 8,9 –9,0 –25,2

Sammanfattning
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Riskfaktorer
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal fakto-
rer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Finger-
print Cards. Risker finns beträffande både sådana förhållanden
som direkt har anknytning till Fingerprint Cards och sådana som
indirekt har anknytning till Bolaget. Exempel på riskfaktorer som
bedöms ha väsentlig betydelse för Fingerprint Cards framtida
utveckling är (utan inbördes rangordning) nyckelpersoner, tek-
nologiutvecklingen, immateriella rättigheter, marknad, leveran-
törer, pris på råmaterial, samarbeten, skatt, konjunkturen, poli-

tiska risker, finansiella risker samt aktie- och marknadsrelaterade
risker. För en utförligare redogörelse av de risker som har bety-
delse för Fingerprint Cards verksamhet eller en investering i
Bolagets aktie, se Riskfaktorer. Det kan även finnas andra risker
som ännu ej är kända för Bolaget eller som Bolaget för närva-
rande uppfattar som oväsentliga. Dessa övriga, ej beskrivna ris-
ker, kan komma att väsentligt påverka Fingerprint Cards verk-
samhet och därmed sänka priset på Bolagets aktier. Utöver
beskrivna risker bör en investerare även beakta annan informa-
tion i detta Prospekt.

Sammanfattning

Aktiekapital och ägarförhållanden
Fingerprint Cards aktie är sedan den 19 april 2000 upptagen för handel på Stockholmsbörsens, den nordiska listan (tidigare 
O-listan) under kortnamnet ”FING B”. ISIN-koden är SE0000422107. En handelspost omfattar 200 aktier.

I november 2005 fick Fingerprint Cards en ny huvudägare i Technoimagia Sweden AB. Deras förvärv av aktier i Fingerprint Cards föll
under Näringslivets Börskommittés regler om budplikt. Technoimagia Sweden AB ansökte om och medgavs undantag från budplikt av
Aktiemarknadsnämnden (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:43). För mer information, se Aktiekapital och ägarförhållanden.

Ägarförhållande
Antal Antal Antal Antal Andel Andel

Ägare A-aktier B-aktier aktier röster kapital, % röster, %

Technoimagia Sweden AB 300 000 2 760 000 3 060 000 5 760 000 32,7 47,8
Käthe Larsen med familj 900 000 900 000 900 000 9,6 7,5
Carlson, Lennart 719 950 719 950 719 950 7,7 6,0
Secure Design K.K. 300 000 300 000 300 000 3,2 2,5
Amagerbanken A/S 123 766 123 766 123 766 1,3 1,0
E*TRADE DK A/S 117 810 117 810 117 810 1,3 1,0
Anders Hultqvist AB 104 000 104 000 104 000 1,1 0,9
Lundgren, Gunnar S 100 000 100 000 100 000 1,1 0,8
Balling Storkøb APS 57 900 57 900 57 900 0,6 0,5
Danske Bank International S.A. 52 000 52 000 52 000 0,6 0,4

Övriga ägare 3 812 832 3 812 832 3 812 832 40,8 31,6

Totalt (6 839 aktieägare) 300 000 9 048 258 9 348 258 12 048 258 100,0 100,0

Källa: VPC. Aktiebok per 27 oktober 2007 med tillägg för därefter kända förändringar.
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Verksamhets- och branschrelaterade risker
Nyckelpersoner
Biometri är fortfarande ett relativt nytt område som uppvisar en
hög tillväxttakt och ställer krav på högt tekniskt kunnande hos
medarbetare. Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner vilka är
viktiga för en framgångsrik utveckling av Fingerprint Cards verk-
samhet. Om nyckelpersoner lämnar Fingerprint Cards kan det,
åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten.
Vidare är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integ-
reras i organisationen av stor vikt för Fingerprint Cards fortsatta
utveckling. Det finns ingen garanti för att Fingerprint Cards
lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att
bedriva och utveckla Fingerprint Cards verksamhet vilket kan få
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

Teknologiutveckling
Fingerprint Cards framgång är till stor del beroende av Bolagets
förmåga att leda och anpassa sig efter teknologiutvecklingen. Om
inte Bolaget snabbt och kostnadseffektivt kan anpassa sig till tek-
nologiutvecklingen kan Bolaget tappa konkurrenskraft och där-
med marknadsandelar vilket framledes kan ha en väsentlig inver-
kan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Immateriella rättigheter
Fingerprint Cards fortsatta verksamhet är till viss del beroende av
att Bolaget skyddar sin teknik genom patent eller andra immate-
riella rättigheter. Bolaget har en patentstrategi som syftar till att
skydda de viktigaste delarna av teknologin. Det kan dock inte
garanteras att Fingerprint Cards kommer att kunna skydda
erhållna patent och att inlämnade patentansökningar beviljas.

Det område inom vilket Fingerprint Cards är verksamt uppvisar
en snabb teknisk utveckling. Det finns en risk att nya teknologier
utvecklas vilka kringgår Bolagets patent. Fingerprint Cards
bedömning är att Bolagets teknologi ej inkräktar på andra bolags
immateriella rättigheter. Trots detta kan inga garantier ges för att
Bolaget inte kan anses göra intrång i annans patent eller immate-
riella rättigheter.

I de eventuella fall Fingerprint Cards inte kan skydda sin teknik
genom patent eller andra immateriella rättigheter eller kan anses
göra intrång i andras, kan Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning komma att påverkas negativt.

Marknad
Fingerprint Cards är verksamt på en relativt ny marknad. På
grund härav försvåras möjligheterna att förutsäga den framtida
utvecklingen för Bolagets verksamhet. Bolagets framtida överlev-
nad är beroende av att efterfrågan för biometriprodukter fortsät-
ter att öka. Marknaden för biometrisk teknik och storskaliga pro-
jekt för dess användning fortsätter att ha stort nyhetsvärde och
mycket tyder på att det finns en stor potential för Bolagets tekno-

logi och produkter. Marknadsläget kan dock komma att föränd-
ras vilket kan innebära att de förväntade försäljningsvolymerna
inte uppnås vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning negativt.

Leverantörer
Fingerprint Cards har ingen egen produktion utan för att till-
verka, sälja och leverera produkter är Bolaget beroende av att
leveranser från tredje part överensstämmer med avtalade krav
vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga
eller uteblivna leveranser från Bolagets leverantörer kan innebära
att Fingerprint Cards leveranser till kunder i sin tur försenas eller
innehåller något fel, vilket kan ha en negativ påverkan på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Pris på råmaterial
Ett viktigt material i Fingerprint Cards komponenter är kisel.
Skulle utbudet minska på världsmarknaden finns risk för pris-
höjningar på kislet. Fingerprint Cards inköp från externa leve-
rantörer skulle därmed kunna öka i pris per enhet. Det finns
ingen garanti för att Fingerprint Cards i sin tur kan överföra
ökade kostnader till sina kunder. Oförmågan att överföra ökade
kostnader till Bolagets kunder skulle kunna få negativa konse-
kvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning.

Samarbeten
Fingerprint Cards är i stor utsträckning beroende av att distribu-
törer marknadsför Bolagets komponenter på prioriterade mark-
nader. Bolaget strävar efter att alltid arbeta med ett flertal distri-
butörer för att minska beroendet av enskilda distributörer. Upp-
hörandet av ett eller flera av dessa samarbeten alternativt att
dessa distributörer misslyckas med marknadsföringen skulle
kunna få negativa konsekvenser för Fingerprint Cards verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

Skatt
Fingerprint Cards bedriver verksamhet i ett flertal länder. Skatte-
lagstiftningen i varje enskilt land kan ändras över tiden. Till följd
av detta kan det inte uteslutas att förändringar gällande den
skatterättsliga lagstiftningen kan komma att påverka Fingerprint
Cards resultat och finansiella ställning.

Konjunkturen
Den globala konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna
investeringsviljan hos Fingerprint Cards nuvarande och potenti-
ella kunder. En svag konjunkturutveckling i hela eller delar av
världen kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för bio-
metrimarknaden än vad som förväntas. Det finns därmed en risk
att Fingerprint Cards förväntade försäljning kan komma att
påverkas negativt av en svag konjunkturutveckling vilket skulle
kunna få en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

Riskfaktorer

Fingerprint Cards verksamhet, finansiella ställning och resultat kan i en icke oväsentlig grad komma att påverkas av ett antal riskfaktorer.
För en bedömning av en investering i Bolaget bör därför riskfaktorer beaktas. En investerare måste härutöver beakta en allmän omvärlds-
analys, övrig information i Prospektet samt generell information om bolag verksamma i Fingerprint Cards sektor. I detta avsnitt redovisas
och diskuteras ett antal riskfaktorer som inte är redovisade i någon prioritetsordning och inte gör anspråk på att vara heltäckande. Dessutom
kan andra risker och osäkerheter som Bolaget i dagsläget inte känner till eller sådana som styrelsen för närvarande anser vara obetydliga
komma att negativt påverka Bolagets resultat.
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Politiska risker
Fingerprint Cards bedriver verksamhet i flera olika länder. För-
ändringar av lagar och andra regleringar avseende exempelvis
utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, tullar eller
växelkurser kan påverka Bolagets resultat- och finansiella ställ-
ning. Vidare kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska
och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt.

Finansiella risker
Behov av ytterligare kapital
Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behö-
vas för att finansiera Fingerprint Cards verksamhet och fortsatta
expansion. Detta kan komma att ske i ett marknadsläge som är
mindre gynnsamt än idag. I framtiden kan detta kapitalbehov
komma att infinna sig i situationer där extern finansiering kan
komma att ske till villkor som är mindre fördelaktiga än vad sty-
relsen för Bolaget anser att villkoren är idag. Dessa villkor kan
komma att ha en negativ inverkan på Fingerprint Cards verksam-
het eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget skaffar ytterligare
finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade
instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av
utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för
Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka
Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan
anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på för Bola-
get acceptabla villkor.

Valutarisk
Genom att bedriva verksamhet i flera länder är Fingerprint Cards
exponerat för fluktuationer i ett antal valutor. Det kan därmed
inte uteslutas att valutakursförändringar kan komma att påverka
Bolagets resultat och finansiella ställning.

Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker
Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. Fingerprint Cards
förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste
åren varför Fingerprint Cards eventuella utdelningsbara medel
sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av
detta gör styrelsen för Fingerprint Cards bedömningen att kon-
tant utdelning till aktieägarna ej kommer att lämnas de närmaste
åren. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bola-
gets aktie främst är beroende av aktiekursen.

Ägare med betydande inflytande
Efter Nyemissionen kommer även fortsättningsvis ett litet antal
aktieägare att tillsammans äga en väsentlig del av samtliga utestå-
ende aktier. Dessa aktieägare har tillsammans möjlighet att utöva
ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av
aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseleda-
möter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller för-
säljning av Fingerprint Cards tillgångar samt andra företagstrans-
aktioner. Denna koncentration av ägarkontrollen kan vara till
nackdel för aktieägare som har andra intressen än majoritets-
ägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller för-
hindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle
gynna övriga aktieägare.

Aktiemarknadsrisk
En nuvarande eller potentiell investerare i Fingerprint Cards bör
beakta att en investering i Fingerprint Cards är förknippad med
risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen
kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i
detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad fakto-
rer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet
att påverka. Även om Fingerprint Cards verksamhet utvecklas
positivt finns det därför en risk att en investerare vid avyttrings-
tillfället drabbas av kapitalförlust.

Riskfaktorer
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För att tillgodose det ökade kravet på rörelsekapital som följer av en väsentligt stigande affärsvolym samt
för att genomföra rationaliseringar av delar i produktionsprocessen, beslutade årsstämman i Fingerprint
Cards den 23 maj 2006 om ett bemyndigande för Bolagets styrelse att fatta beslut om nyemission om högst
3 000 000 aktier av serie B. Den 4 oktober 2006 beslutade styrelsen i enlighet med bemyndigandet att
genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Härmed inbjuds, enligt villkoren som anges i detta Prospekt, aktieägarna i Fingerprint Cards att med före-
trädesrätt teckna nya aktier av serie B i Bolaget. Nyemissionen kommer att öka Fingerprint Cards aktieka-
pital med 560 895 kronor genom nyemission av 2 804 475 aktier med ett kvotvärde om 20 öre per aktie.
Genom Nyemissionen kommer antalet aktier i Fingerprint Cards öka från 9 348 258 aktier till 12 152 733
aktier.

Bolagets aktieägare äger rätt att med företräde teckna aktier av serie B i Nyemissionen i förhållande till det
antal aktier i Bolaget de redan äger oavsett aktieslag, varvid tio befintliga aktier berättigar till teckning av
tre nyemitterade aktier av serie B. Emissionskursen i den förestående Nyemissionen har fastställts till
25 kronor per aktie, vilket innebär att Fingerprint Cards tillförs cirka 70,1 Mkr före emissionskostnader1.

Tecknings- och garantiförbindelser
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 44 procent av utestående aktier före Nyemissionen har för-
bundit sig att med stöd av erhållna teckningsrätter teckna sina respektive andelar av de aktier som Nyemis-
sionen omfattar. Härutöver har ett garantikonsortium2 förbundit sig att, för det fall Nyemissionen till fullo
inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, garantera teckning av resterande 56 procent av emitte-
rade aktier i Nyemissionen.

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB

1 Totala emissionskostnader för Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 6,6 Mkr, varav 2,7 Mkr utgör garantiersättning.
2 Garantikonsortiet består av Jan Blomquist genom bolag, Richard Båge, Christer Fåhraeus, AB Grenspecialisten, Mangold Fondkommis-

sion AB samt Johan Thorell genom bolag.
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Starka drivkrafter för biometri
Foton, PIN-koder och lösenord har länge varit och är fortfarande
de vanligaste tekniker som används för identifiering av individer
och för att ge användare access till betalningssystem och datanät-
verk, tillträde till skyddade områden och till skyddad informa-
tion. Ett alltmer datoriserat samhälle, ökat behov av att identi-
fiera användare i de mest skilda tillträdessystem och en stark
trend mot användning av kort istället för kontanter i betalnings-
system har blottlagt svagheterna med de gamla teknikerna. De
biometriska teknikerna höjer säkerheten vid identifiering radi-
kalt, underlättar för användaren och snabbar upp identifierings-
processen.

Detta har man tagit fasta på inom den offentliga sektorn och
politiska beslut för införandet av biometri i pass och nationella
ID-kort inom EU, USA och flera länder i Asien och Mellanöstern
är redan på plats. I den privata sektorn har tekniken använts
under en längre tid i applikationer som passersystem och närva-
rokontroll på arbetsplatser men har på senare år spridit sig till
framför allt IT-sektorn där behovet av säker användaridentifie-
ring vid access till datorer och datanätverk är mycket stort. Sedan
ett par år tillbaka stiger nu de efterfrågade volymerna avseende
framförallt fingerteknik starkt.

Fingerprint Cards historik
Fingerprint Cards har tidigare genomfört två större emissioner;
55,5 Mkr i samband med upptagande till handel på First North
(tidigare Nya Marknaden) 1998 och 149 Mkr våren 2000 då Bola-
get genomförde ett listbyte till Stockholmsbörsens, den nordiska
listan (tidigare O-listan). Utöver det genomfördes en riktad emis-
sion om 22 Mkr till Technoimagia Sweden AB (”Technoimagia”)
hösten 2005, vilket medförde att detta bolag blev majoritetsägare.
Technoimagia är ett helägt dotterbolag till det japanska bolaget
Technoimagia Co. Ltd. Huvudägarna i det senare bolaget är även
huvudägare i Secure Design K.K. (”SD”), som utvecklar och
marknadsför biometriska slutprodukter i vilka Fingerprint Cards
teknik används. SD är även officiell distributör av Fingerprint
Cards teknik på den japanska marknaden.

Fingerprint Cards har sedan 1997 utvecklat en gedigen produkt-
portfölj bestående av kompletta system av både hård- och mjuk-
vara för fingerverifiering. Teknikutvecklingen har inriktats på
små, strömsnåla och inbyggda system anpassade för slutproduk-
ter som säljs i stora volymer. Tekniskt sett har Bolaget lyckats sär-
skilt väl med sin sensor, som är stryktålig och, enligt Bolagets
bedömning ger marknadens kanske absolut bästa återgivning av
fingermönster.

Från år 2000 har Bolaget målmedvetet byggt upp ett nätverk av
distributörer i Asien med särskild inriktning på Sydkorea,
Taiwan, Kina och Singapore/Malaysia. I Japan har Bolaget en
distributör sedan hösten 2005 och under sommaren 2006 teck-
nades avtal med en distributör som är väletablerad på den Nord-
amerikanska marknaden. Genom distributörerna når Bolaget ut
med sin teknik till en mångfald slutkunder på dessa marknader.

Rörelsekapitalbehov
Sedan hösten 2005 har Bolaget kunnat konstatera en starkt sti-
gande efterfrågan från Asien som för närvarande inte kan till-
godoses fullt ut beroende på en flaskhals i efterproduktionen av
sensorer (paketering) och otillräckligt rörelsekapital. Nyemissio-
nen syftar till att förse Bolaget med det rörelsekapital som är
nödvändigt för att kunna möta en ökande efterfrågan, rationali-
sera produktionen genom investering i en specifik produktions-

utrustning för att möjliggöra stora volymökningar samt sänka
produktionskostnaden och därigenom uppnå bättre marginaler.

Fingerprint Cards har två affärsmodeller, en som bygger på licen-
siering och en som innebär att Bolaget levererar hård- och mjuk-
vara. I den första modellen binds inget kapital, licenstagaren
ombesörjer själv beställning av produktion och betalar royalties
till Fingerprint Cards. Den senare affärsmodellen innebär att
Fingerprint Cards beställer produktion av hårdvara hos under-
leverantörer.

Då Bolaget beställer och köper produktion binds kapital och
kapitalet frigörs inte förrän produkter levererats och kunden
betalat. Vid stigande affärsvolymer ökar detta kapitalbehov i takt
med att produktionen ökar. Förestående Nyemission kommer att
täcka det rörelsekapitalbehov Bolaget förutser för åtminstone de
kommande två åren.

Investeringar i produktionen
Bolaget säljer två viktiga egenutvecklade hårdvarukomponenter,
en processor ASIC och ett sensorchip. Följande åtgärder är initi-
erade respektive kommer att vidtagas i syfte att sänka produk-
tionskostnader, korta ner ledtider och få bort nuvarande flaskhals
i paketeringen av sensorer:

Ny processor
Arbetet med att utveckla en ny processor ASIC påbörjades i
december 2005. Den nya processorn kommer att ha både större
kapacitet och lägre strömförbrukning. Chipet är designat för en
mer avancerad produktionsprocess och därigenom har kiselytan
kunnat minskas med 75 procent vilket i sin tur sänker tillverk-
ningskostnaden med 80 procent. Leverans till marknaden är pla-
nerad till det andra kvartalet 2007.

Ny paketeringslösning
Nuvarande paketeringslösning utgör en hämmande flaskhals i
produktionen av sensorn. En ny och mer rationell lösning förut-
sätter en investering i en specifik produktionsutrustning. Den
totala investeringen, som uppgår till cirka 5 Mkr, kommer att
medföra att ledtiden i produktionen halveras från nuvarande åtta
till fyra veckor. Samtidigt kan kostnaden för paketeringsprocessen
sänkas med cirka 65 procent. Väsentligt förberedelsearbete för
denna investering är gjort och leveranser till marknaden av den
nya lösningen bör kunna påbörjas under andra kvartalet 2007.

Ökad tillgång till rörelsekapital samt ovan beskrivna åtgärderna
innebär att Fingerprint Cards kommer att kunna möta den större
efterfrågan som redan nu är tydlig, samtidigt som Bolaget kom-
mer att kunna uppnå bättre marginaler i verksamheten.

Beslut om emission
Mot ovanstående bakgrund beslutade styrelsen den 4 oktober
2006 att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 23 maj
2006 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befint-
liga aktieägare.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket upprättats
med anledning av Nyemissionen. Styrelsen för Fingerprint Cards
AB är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att
styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säker-
ställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstäm-
mer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd.

Göteborg den 7 november 2006

Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ)

Bakgrund och motiv
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Företrädesrätt till teckning grundat på aktieinnehav
De som på avstämningsdagen den 8 november 2006 var registre-
rade som aktieägare i Fingerprint Cards har företrädesrätt att
teckna tre (3) nyemitterade aktier av serie B för varje tiotal (10)
befintliga aktier.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 25 kronor.
Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för fastställande av vem
som skall erhålla teckningsrätter var den 8 november 2006. Sista
dag för handel i Fingerprint Cards-aktien med rätt att erhålla
teckningsrätter var den 3 november 2006. Fingerprint Cards-
aktien handlas exklusive teckningsrätt sedan den 6 november
2006.

Teckningsrätter
Varje A- såväl som B-aktie i Fingerprint Cards som innehades på
avstämningsdagen berättigar till erhållande av en (1) tecknings-
rätt av serie B. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av
tre (3) nyemitterade aktier av serie B i Fingerprint Cards.

Emissionsredovisning
Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller
företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag
var registrerade i den av VPC, förda aktieboken. Av den för-
tryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet
erhållna teckningsrätter. De som är upptagna i den i anslutning
till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare
med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan med-
delas separat. VP-avi avseende inbokning av teckningsrätter
utsänds ej.

Förvaltarregistrerade aktieinnehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC
och ingen anmälningssedel. Anmälan om teckning och betalning
skall i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren.

Innehavare av aktier vilka inte är berättigade 
att delta i Nyemissionen
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,
Kanada, Australien och Japan kommer inga teckningsrätter att
erbjudas direktregistrerade aktieägare med registrerade adresser i
något av dessa länder. I enlighet därmed riktas ingen inbjudan att
teckna nya aktier i Fingerprint Cards till aktieägare eller andra
med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien eller Japan.
Innehavare av aktier i någon av dessa jurisdiktioner kommer att
erhålla nettolikvid från försäljning av teckningsrätter som dessa
innehavare annars hade varit berättigade till. Försäljningen kom-
mer att ske omgående över Stockholmsbörsen genom HQ Banks
försorg.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från och
med den 15 november 2006 till och med den 28 november 2006
på Stockholmsbörsen. HQ Bank samt andra värdepappersinstitut
med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp

och försäljning av sådana teckningsrätter. Den som önskar köpa
eller sälja teckningsrätter vänder sig lämpligen till sin bank eller
fondkommissionärsfirma. ISIN-koden för teckningsrätterna är
SE0001847559.

Central försäljning av överskjutande teckningsrätter
För de aktieägare som är berättigade till ett antal teckningsrätter
som ej är jämnt delbart med tio kommer överskjutande teck-
ningsrätter (mellan en och nio teckningsrätter) att bokas bort
från aktieägarnas VP-konton för att därefter säljas centralt till
gällande marknadspris. Försäljningen verkställs av HQ Bank på
uppdrag av Fingerprint Cards. Försäljningslikviden kommer att
tillställas respektive aktieägare genom VPC:s försorg. Vid central
försäljning av överskjutande teckningsrätter utgår ej courtage.

Observera att sedan överskjutande teckningsrätter bokats bort
kommer de som har teckningsrätter på sitt VP-konto att ha ett
innehav som är jämnt delbart med tio. Om aktieägare önskar
köpa teckningsrätter för att teckna fler aktier skall köpet avse ett
antal som är jämnt delbart med tio.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den
15 november 2006 till och med den 1 december 2006. Efter teck-
ningstidens utgång förfaller outnyttjade teckningsrätter och blir
därmed värdelösa. För att förhindra att värdet på tecknings-
rätterna går förlorat måste teckningsrätterna antingen utnyttjas
för att teckna nya aktier i Fingerprint Cards senast den 1 decem-
ber 2006 eller säljas senast den 28 november 2006. Styrelsen för
Fingerprint Cards förbehåller sig rätten att förlänga tecknings-
tiden och senarelägga tidpunkt för betalning. Utfall av Nyemis-
sionen beräknas att offentliggöras genom pressmeddelande och
på Bolagets hemsida (www.fingerprint.se) omkring den 5 decem-
ber 2006.

Teckning och betalning
Teckning med stöd av teckningsrätter
Aktieägare i Fingerprint Cards har företrädesrätt att teckna aktier
i relation till sitt aktieinnehav på avstämningsdagen den 8 no-
vember 2006. Denna rätt representeras av erhållna teckningsrät-
ter. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samti-
dig kontant betalning senast den 1 december 2006 vid valfritt
svenskt bankinstitut. Som framgår ovan har från VPC erhållits en
förtryckt inbetalningsavi. Teckning genom betalning skall göras
antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med anmäl-
ningssedel i enlighet med nedanstående alternativ:

1. Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna hela tiotal teck-
ningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta
inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom
betalning. Anmälningssedel skall ej användas.

2. Anmälningssedel
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna hela tiotal teck-
ningsrätter ej utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas
skall teckning genom betalning ske med anmälningssedel som
underlag. Den förtryckta inbetalningsavin skall i så fall inte
användas.

Anmälningssedel kan rekvireras på telefon 08-700 00 99.

Villkor och anvisningar för deltagande
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Anmälningssedeln inlämnas eller insändes till:

HQ Bank AB Emissionsavdelningen/FING
Norrlandsgatan 15 D
103 71 Stockholm

Anmälningssedeln och teckningslikviden skall vara HQ Bank till-
handa senast den 1 december 2006. Anmälningssedel som sänds
med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofull-
ständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att läm-
nas utan avseende.

Teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning av
aktier med företrädesrätt kommer styrelsen att besluta hur till-
delning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall ske.
Tilldelning kommer därvid i första hand att ske till personer som
är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen och som
under teckningstiden har utnyttjat samtliga på grund av sitt
aktieägande mottagna hela tiotal teckningsrätter för teckning av
aktier med företrädesrätt och har anmält intresse av att teckna
ytterligare aktier, varvid tilldelningen skall ske pro rata i förhål-
lande till sådana personers aktieinnehav per avstämningsdagen.

Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter skall betalas kon-
tant i enlighet med utsänd avräkningsnota. Personer som inte
tilldelas aktier erhåller inget meddelande.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall
ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär som kan rekvi-
reras på telefon 08-700 00 99 alternativt laddas ner från Bolagets
hemsida, www.fingerprint.se. Observera att anmälan är bin-
dande.

Anmälningssedeln inlämnas eller insändes till:

HQ Bank AB Emissionsavdelningen/FING
Norrlandsgatan 15 D
103 71 Stockholm

Anmälningssedeln skall vara HQ Bank tillhanda senast den
1 december 2006. Anmälningssedel som sänds med post bör
avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofullständig eller fel-
aktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avse-
ende.

Outnyttjade teckningsrätter
Observera att teckning skall ske senast den 1 december 2006.
Efter teckningstidens utgång förfaller outnyttjade teckningsrätter
och blir därmed värdelösa. Efter den 1 december 2006 kommer ej
utnyttjade teckningsrätter att bokas bort från respektive VP-
konto utan avisering från VPC.

Betalda teckningsaktier
Teckning registreras hos VPC så snart det kan ske efter det att
betalning mottagits. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med
bekräftelse på att inbokning av BTA skett på tecknarens VP-
konto. Sedan Nyemissionen registrerats av Bolagsverket vilket
beräknas ske i mitten av december 2006 kommer BTA, utan avi-
sering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. ISIN-koden för
BTA i Fingerprint Cards är SE0001847567.

Rätt till utdelning
Tecknade aktier i Fingerprint Cards berättigar till utdelning från
och med för räkenskapsåret 2006. Utbetalning av eventuell beslu-
tad utdelning ombesörjs av VPC eller, för förvaltarregistrerade i
enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel
Bolagets aktie handlas idag på Stockholmsbörsens, den nordiska
listan. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel
på Stockholmsbörsen i mitten av december 2006.

Aktien
Bolagets aktier har/kommer att emitteras i enlighet med bestäm-
melserna i den svenska aktiebolagslagen (2005:551) och ägarens
rättigheter avseende aktierna får endast ändras i enlighet med
bestämmelserna i denna lag. Bolaget med dess aktier är anslutna
till VPC1.

Emissionsinstitut
Utöver uppdraget som Fingerprint Cards finansiella rådgivare är
HQ Bank emissionsinstitut åt Bolaget och kan kontaktas i anled-
ning av Nyemissionen på nedanstående adress:

HQ Bank AB
Emissionsavdelningen/FING
103 71 Stockholm
Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Telefon, växel: 08-696 17 00
Hemsida: www.hq.se

Villkor och anvisningar för deltagande

1 VPCs adress är Regeringsgatan 65, Box 7822, 103 97 Stockholm.
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1996
� Omfattande förstudier genomförs inom områdena för sen-

sor-, algoritm- och processorteknik.

1997
� Fingerprint Cards AB registreras den 18 april.
� Förlagslån om 10 Mkr emitteras och prototyparbeten inleds.
� En första version av den kapacitiva areasensorn presenteras.

1998
� Licensavtal tecknas med Ericsson Mobile Communication.
� Nyemission tillför bolaget sammanlagt 55,5 Mkr.
� Bolagets aktie tas upp för handel på Nya Marknaden

(numera First North).

1999
� Bolagets första processor ASIC i produktion.
� Svenskt patent beviljas för sensorkonstruktionen.
� Andra versionen av den kapacitiva areasensorn färdigställs.

2000
� Nyemissioner tillför Bolaget sammanlagt 149 Mkr.
� Bolaget noteras på Stockholmsbörsens O-lista (numera den

nordiska listan).
� Ett licensavtal tecknas med Loqware Technologies AB avse-

ende ett nyutvecklat elektroniskt lås för hårddiskar.
� Svenskt patent beviljas för Bolagets algoritm.
� Licensavtal tecknas med Biometric Associates Inc. avseende

fingerverifiering i smarta kort.
� Prototypproduktion av linjesensorn påbörjas.

2001
� Licensavtal tecknas med Comex Electronics avseende en

”match-on-card”-lösning för FMV.
� Bolaget får sin hittills största enskilda komponentorder om

1,8 Mkr.
� Prototypproduktion av processor ASIC för linjesensorn

påbörjas.

2002
� Licenser till Bolagets Löfberg-patent säljs till Sony Corp.

respektive Global Biometric Corp.
� Bewator AB tecknar licensavtal för utveckling av biometriska

dörrlås.
� Entry Systems tecknar licensavtal för system avseende närva-

rokontroll på arbetsplatser.
� Licensavtal tecknas med flera distributörer bland andra,

Hardware & Software Technology Co. för marknaderna
Taiwan och Kina.

� Bolaget får en komponentorder på 5,5 Mkr från AcciMetrix
Ltd.

2003
� Bolagets algoritm implementeras i en av Texas Instruments

processorplattformar.
� Licensavtal tecknas med Autostar Technology Ltd för återför-

säljning i Singapore, Malaysia och Indonesien.
� Comex Electronics licensavtal utökas till att omfatta alla

NATO-länder.
� Licensavtal tecknas med Camos Tech Co. avseende återför-

säljning i Sydkorea.
� Europapatentverket godkänner Bolagets patentansökan avse-

ende linjesensormetoden.
� En tredje version av areasensorn och en andra version av

linjesensorn tas fram med förbättrad bildkvalitet och lägre
strömförbrukning.

2004
� Bolagets koreanska kund Navi Co. får sin USB-nyckel Touch

Disk vald till 2003 års bästa biometriprodukt.
� Patent beviljas i USA för Bolagets sensorarkitektur.
� Licensavtal tecknas med Control Module Inc. avseende sys-

tem för närvarokontroll.
� En större kostnadsreducering genomförs med en bantad

organisation som följd.
� Tilläggsorder erhålles från Comex Electronics avseende IT-

säkerhetssystemet till FMV.

2005
� USA:s patentmyndighet godkänner Bolagets patentansökan

avseende ”Distinct Area Detection”-algoritmen.
� En extra bolagsstämma ger styrelsen mandat för eventuell

utförsäljning av rörelsen.
� Bolaget får ny huvudägare i Technoimagia som via en riktad

emission tillför Bolaget 22,5 Mkr.
� Systemmoduler baserade på båda sensorversionerna börjar

marknadsföras.
� Bolaget får en första order på sensorer för IT-säkerhet till

banker i Kina.
� Licensavtal tecknas med SD avseende IT-säkerhetsprodukter

och återförsäljning på den japanska marknaden.
� Komponentorder på 3,3 Mkr erhålls från Japansk kund.

2006
� Order från kund i Sydkorea på 1,0 Mkr för passersystem

erhålls.
� Uppföljningsorder på 7,3 Mkr för bankapplikation från kund

i Kina.
� Ny order från kund i Sydkorea på 3,1 Mkr för passersystem

till banker och kontorsbyggnader.
� SD i Japan lägger en order på 9,0 Mkr avseende aresensor-

system till USB-minnesnycklar.
� Licensavtal tecknas med Component Distributors Inc. för

återförsäljning i USA.

Historik
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I tabellerna i detta avsnitt återges finansiell information för åren 2001–2005 samt perioden 1 januari – 30 september för 2005 och 2006.
Kommentarer till den finansiella utvecklingen bör läsas tillsammans med Fingerprint Cards räkenskaper med tillhörande noter, vilka åter-
finns i Fingerprint Cards årsredovisning för 2005 sidorna 16–27. De viktigaste redovisningsprinciperna återges på sidorna 21–22 i samma
årsredovisning. Av redovisningsprinciperna framgår att Fingerprint Cards sedan 1 januari 2005 med jämförelseår 2004 tillämpat Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS). För åren 2001–2003 upprättades årsredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL)
och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (RR). Förändringen av redovisningsprinciper har inte haft någon påverkan på
Koncernens resultat- och balansräkningar.

Koncernens finansiella utveckling i sammandrag

ÅRL och RR IFRS 

1 jan – 30 sep
Belopp i miljoner kronor, där ej annat anges 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006

Rörelsens intäkter och resultat
Nettoomsättning 2,1 4,4 5,2 2,9 2,7 1,9 8,0
Rörelseresultat –42,7 –34,2 –24,4 –23,5 –18,1 –13,5 –13,3
Periodens resultat –36,3 –28,7 –21,2 –21,6 –17,5 –13,1 –13,2

Antal anställda vid periodens slut 19 20 20 12 11 11 11

Kapitalstruktur1

Anläggningstillgångar 6,2 7,8 14,1 17,3 14,4 15,2 14,5
Omsättningstillgångar 124,5 96,2 67,7 39,1 46,6 27,6 35,3
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 119,2 91,6 60,5 31,0 40,0 22,1 14,7
Eget kapital 125,1 96,5 75,3 53,7 58,7 40,6 45,5
Icke räntebärande skulder 5,7 7,5 6,6 2,7 2,4 2,2 4,3
Balansomslutning 130,7 103,9 81,9 56,4 61,0 42,8 49,8
Soliditet, % 95,7 92,8 91,9 95,2 96,2 94,9 91,4

Nyckeltal per aktie
Resultat per aktie, kronor –5,7 –4,5 –3,3 –3,4 –1,9 –2,1 –1,4
Resultat per aktie efter full utspädning, kronor –5,7 –4,5 –3,3 –3,4 –1,9 –2,1 –1,4
Likvida medel inkl.placeringar vid 

periodens slut per aktie, kronor 18,8 14,4 9,5 4,9 4,3 3,5 1,6
Eget kapital vid periodens slut per aktie, kronor 19,7 15,2 11,9 8,5 6,3 6,4 4,9
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 6 348,3 6 348,3 6 348,3 6 348,3 9 348,3 6 348,3 9 348,3
Antal aktier genomsnittligt (tusental) 6 348,3 6 348,3 6 348,3 6 348,3 6 848,3 6 714,7 9 348,3
Antal aktier efter full utspädning 

genomsnittligt (tusental) 6 873,0 6 860,5 6 785,8 6 698,3 7 073,3 6 348,3 9 348,3
Börskurs vid periodens slut, kronor 32,5 15,8 30,0 13,3 12,0 7,2 42,3
Börsvärde vid periodens slut, Mkr 206,3 102,0 190,0 84,0 112,0 46,0 395,0
1 Vid periodens slut.

Kassaflödesanalyser
ÅRL och RR IFRS 

1 jan – 30 sep
Belopp i miljoner kronor, där ej annat anges 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten –35,0 –22,5 –22,7 –25,1 –13,6 –9,0 –23,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten –0,5 –5,1 –8,5 –4,4 – – –2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 0,1 0,1 – 22,5 – –
Förändring av likvida medel –35,3 –27,6 –31,1 –29,4 8,9 –9,0 –25,2

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Definitioner
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie
Periodens resultat i förhållande till periodens genomsnittliga antal
utestående aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning
Periodens resultat i förhållande till genomsnittliga antal utestående
aktier med hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner.

Antal aktier genomsnittligt
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Antal aktier efter full utspädning genomsnittligt
Genomsnittligt antal utestående aktier med hänsyn tagen till utestående
teckningsoptioner.

Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster och skatt.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut per aktie 
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut i för-
hållande till antal utestående aktier vid periodens slut.
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1 januari – 30 september 2006 jämfört med
1 januari – 30 september 2005 (IFRS)
Omsättning och resultat 
Under perioden 1 januari – 30 september 2006 ökade försälj-
ningen markant jämfört med motsvarande period 2005 och upp-
gick till 8,0 Mkr. Ökningen förklaras av en generell ökning av
efterfrågan på biometriprodukter samt att Bolaget utökat sitt
distributionsnät främst i Asien.

Merparten av Bolagets omsättning under perioden 1 januari –
30 september 2006 avsåg försäljning av areasensorsystem till
Bolagets distributörer och kunder på den asiatiska marknaden.

Rörelseresultatet uppgick till –13,3 Mkr för 2006 jämfört med
–13,5 Mkr för motsvarande period 2005. De ökade kostnaderna
för marknad och teknik, under 2006, ligger väl i linje med Bola-
gets planerade satsningar.

2005 jämfört med 2004 (IFRS)
Omsättning och resultat 
Omsättningen under räkenskapsåret 2005 uppgick till 2,7 Mkr
jämfört med 2,9 Mkr för 2004 och var främst hänförlig till för-
säljning av areasensorsystem. Bolaget nådde en punkt under juni
2005 då den svaga finansiella ställningen tillsammans med avsak-
naden av en strategisk partner medförde att en extra stämma
hölls, vid vilken beslutades att ge styrelsen mandat att sälja, eller
till och med avveckla rörelsen, för den händelse att Bolaget ej
kunde finna en partner, som skulle kunna stärka Fingerprint
Cards finansiellt och tillföra försäljningskanaler för tekniken.
Detta hade en negativ effekt på Bolagets försäljning och utveck-
ling under 2005.

I november 2005 fick Fingerprint Cards en strategisk partner i
form av nya huvudägaren Technoimagia. Förutom kapital till-
förde Technoimagia nya säljkanaler och kompletterade på så sätt
Fingerprint Cards egen bearbetning av marknaden.

Rörelseresultatet uppgick till –18,1 Mkr för 2005 och –23,5 för
2004. Den största kostnadsposten var hänförlig till personalkost-
nader vilka minskade med 29 procent till 10,2 Mkr under 2005
till följd av den nedskärning som skedde av personalstyrkan
under 2004.

2004 jämfört med 2003 (RR)
Omsättning och resultat 
Omsättningen under räkenskapsåret 2004 uppgick till 2,9 Mkr
motsvarande en minskning med 44 procent jämfört med 2003.
Omsättningen var främst hänförlig till försäljning av areasensor-
system. Omsättningsminskningen förklaras huvudsakligen av
utebliven licensförsäljning.

Rörelseresultatet om –23,5 Mkr för 2004 var i nivå med 2003 års
rörelseresultat om –24,4 Mkr. Den största kostnadsposten var
hänförlig till personalkostnader vilka uppgick till 14,4 Mkr.

2003 jämfört med 2002 (RR)
Omsättning och resultat 
Omsättningen under räkenskapsåret 2003 uppgick till 5,2 Mkr
vilket var en ökning med 18 procent jämfört med föregående år.
Omsättningen bestod främst av licensintäkter.

Rörelseresultatet om –24,4 Mkr för 2003 var en förbättring jäm-
fört med 2002 års rörelseresultat om –34,2 Mkr. Förbättringen i
rörelseresultatet var framförallt hänförlig till lägre forsknings- och
utvecklingskostnader under 2003. Den största kostnadsposten var
personalkostnader vilken uppgick till 15,4 Mkr under 2003.

Forskning och utveckling
Bolaget utvecklar teknik för avläsning och matchning av finger-
mönster för fastställande av individers identitet. Per 30 septem-
ber 2006 var sex av elva anställda verksamma inom teknisk
utveckling.

Under perioden 1 januari – 30 september 2006 uppgick interna
och externa kostnader för teknisk utveckling till 6,4 Mkr avse-
ende främst en ny processor och paketering av Bolagets area-
sensor.

Under 2005 uppgick de interna och externa kostnaderna för tek-
nisk utveckling till 6,2 Mkr jämfört med 13,1 Mkr under 2004
och 16,6 Mkr under 2003. Av dessa kostnader har 0 Mkr aktive-
rats för 2005, 4,2 Mkr för 2004 och 8,0 Mkr för 2003.

Under 2005 avsåg det tekniska utvecklingsarbetet främst insatser
för att effektivisera paketeringsprocessen, under 2004 förbere-
delser för volymproduktion och under 2003 utveckling av nya
area- och linjesensorer.

Investeringar
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten avser utveck-
lingskostnader för Bolagets produkter och produktion. Under
perioden 1 januari – 30 september 2006 har utvecklingskostnader
om 2,0 Mkr balanserats avseende utveckling av ett nytt proces-
sorchip.

Under 2005 har ingen aktivering skett av utvecklingskostnader.
Aktivering under 2004 och 2003 avsåg utvecklingskostnader för
Bolagets area- och linjesensorer.

Investeringen i utveckling av ett nytt processorchip, som påbör-
jades i december 2005, beräknas vara klar under andra kvartalet
2007. Kvarvarande investeringsbelopp bedöms uppgå till 3 Mkr.

Därtill planerar Bolagets ledning för en investering i produk-
tionsutrustning om cirka 5 Mkr inom det närmaste året. Utöver
detta planeras inte för någon omfattande investering i materiella
eller immateriella anläggningstillgångar under de närmaste åren.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Kassaflöde och finansiell ställning
Likvida medel som avser Kassa och bank uppgick per 30 septem-
ber 2006 till 14,7 Mkr. Likvida medel som avser Kassa och bank
och Kortfristiga placeringar, uppgick per den 31 december 2005
till 40 Mkr, per 31 december 2004 till 31 Mkr och per 31 decem-
ber 2003 till 60,5 Mkr. Kortfristiga placeringar avser innehav av
företagscertifikat med kort löptid. Bolaget har inga räntebärande
skulder.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit negativt för
alla perioder då bolaget har haft en svag försäljnings- och resul-
tatutveckling samtidigt som resurser tagits i anspråk för forsk-
nings- och utvecklingsverksamheten. För perioden 1 januari –
30 september 2006 uppgick det negativa kassaflödet från den
löpande verksamheten till –23,1 Mkr jämfört med –9,0 Mkr för
samma period föregående år. Det försämrade kassaflödet från
den löpande verksamheten förklaras av en högre rörelsekapital-
bindning 30 september 2006 jämfört med 30 september 2005
främst till följd av att verksamheten expanderar och har högre
produktions- och försäljningsvolymer. I samband med att pro-
duktion beställs hos underleverantörer binds kapital. Viss del av
produktionen betalas även i förskott.

Kassaflödet från investeringsverksamheten avser främst balanse-
rade kostnader för utveckling av nya produkter och produktions-
lösningar. För vidare information se avsnitt Investeringar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten avser främst medel
som tillfördes Bolaget i samband med att Bolaget fick en ny
huvudägare i november 2005 då en nyemission genomfördes vil-
ken tillförde Bolaget 22,5 Mkr. Nyemissionen gjordes för att
finansiera den fortsatta verksamheten.

Skattemässigt underskott 2005 
Bolaget hade vid inkomståret 2004 ett deklarerat skattemässigt
underskott om totalt 142 Mkr. Till följd av en ägarförändring
under inkomståret 2005 har bolaget reducerat detta underskott
med 82 Mkr till 60 Mkr. Under inkomståret 2005 har Bolaget
dessutom haft ett löpande underskott om 17 Mkr. Detta innebär
att det skattemässiga underskottet per utgången av inkomståret
2005 uppgick till 77 Mkr.

Per 31 december 2005 gjordes bedömningen att det ännu inte
med sannolikhet kan sägas att avdragen kan avräknas mot över-
skott vid framtida beskattning varför ingen uppskjuten skatte-
fordran redovisas.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Investeringar
ÅRL och RR IFRS 

1 jan – 30 sep
Belopp i miljoner kronor 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten – 4,9 8,0 4,2 – – 2,0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0,5 0,2 0,5 0,2 – – 0,1

Totalt 0,5 5,1 8,5 4,4 0,0 0,0 2,1
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Finansiella mål
Försäljning
Efterfrågan på Fingerprint Cards produkter har under hela 2006
överstigit Bolagets leveranskapacitet. Utöver de insatser som
genomförts under innevarande år för att höja produktionstakten
kommer Bolaget att investera i ny produktionsutrustning för att
undanröja flaskhalsar i produktionen. För 2007 förutser Finger-
print Cards en fortsatt kraftig ökning av omsättningen.

Mot bakgrund av att biometrimarknaden ännu befinner sig i
ett tidigt skede är den framtida tillväxten svårbedömd varför
Styrelsen valt att inte formulera något långsiktigt tillväxtmål.

Rörelseresultat
Styrelsens mål är att Fingerprint Cards inom 24 månader skall
uppvisa ett positivt rörelseresultat beräknat på årsbasis. Detta
förutsätter dock att den positiva efterfrågesituation som Bolaget
erfar kommer att kvarstå samt att planerade åtgärder för att öka
produktionsvolymen får önskad effekt.

Finansiering
Den tillväxt Styrelsen förutser för de kommande åren skall finan-
sieras med eget kapital. Styrelsens bedömning är att den Nyemis-
sion som nu genomförs åtminstone skall täcka kapitalbehovet för
de kommande två åren.

Utdelningspolitik
Bolagets kassaflöde under de kommande åren skall användas för
att finansiera fortsatt expansion och Styrelsen förutser därför inte
någon utdelning för de närmaste åren.

Övrig finansiell information
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Affärsmodell
Fingerprint Cards har två affärsmodeller. Den ena modellen avser
ren licensiering av teknik som utvecklats av Bolaget, där licens-
tagaren själv ombesörjer beställning av produktion och betalar
royalty till Bolaget. Denna modell används när det rör sig om
stora årliga volymer. Den andra affärsmodellen Bolaget tillämpar
innebär att Bolaget låter producera hårdvaran, som tillsammans
med mjukvara säljs och levereras till marknaden. Bolaget arbetar
härvidlag via återförsäljare och tecknar licensavtal för återförsälj-
ning med distributörer för skilda geografiska regioner.

Väsentliga avtal
Fingerprint Cards har ingått avtal för distribution och återförsälj-
ning av Bolagets produkter avseende Singapore, Malaysia, Indo-
nesien, Sydkorea, USA, Storbritannien och Nordirland, Taiwan,
Thailand, Kina (inklusive Hong Kong) och Japan. Distributö-
rerna utses till icke exklusiva distributörer i respektive område.

Fingerprint Cards tillverkning av hårdvara utförs av externa pro-
ducenter. Även vissa utvecklingstjänster utförs av utomstående
avtalsparter. Fingerprint Cards har avtal med Nordic VLSI ASA
avseende produktutveckling och köp av kiselproduktion, med
SCS Ltd avseende ytbeläggning av sensorer, med Delta Electro-
nics avseende utveckling och produktion av processorkretsar,
med Xensor Integration BV avseende design av sensorer samt
med Brewer Science Inc avseende ytbeläggning av sensorer.

DA-Elektronik
Fingerprint Cards har 2004 ingått avtal med DA-Elektronik AB
avseende efterproduktion, så kallad paketering, av Bolagets sen-
sorer. Avtalet har kompletterats med nya avtal under 2005 och
2006. DA-Elektronik skall köpa in nödvändiga komponenter för
montering av sensorer på kretskort, utföra bondning och fixering
av anslutningar, montera ram kring sensorn samt genomföra
sluttest av sensorkomponenten.

Transaktioner med närstående
Fingerprint Cards har ingått ett licensavtal med Secure Design
K.K. (SD) enligt vilket SD utses till icke exklusiv distributör av
Bolagets produkter i Japan jämte att SD får använda Bolagets tek-
nik i egenutvecklade slutprodukter. SD har samma huvudägare
som Fingerprint Cards och är därför ett systerföretag1. Avtalet
följer Fingerprint Cards standardmall för distributörsavtal och
skiljer sig inte på något väsentligt sätt från övriga distributions-
avtal.

Inte heller i övrigt har någon av aktieägarna, styrelseledamö-
terna, ledande befattningshavare, revisor eller närstående i
Fingerprint Cards haft någon direkt eller indirekt delaktighet i
några affärstransaktioner med Bolaget som inte utförts på mark-
nadsmässig grund. Bolaget har inte heller lämnat lån, ställt
garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för
någon av aktieägarna, styrelseledamöterna, ledande befattnings-
havare, revisor eller närstående i Fingerprint Cards.

Patent
Fingerprint Cards har registrerat följande patent: (I) Patent och
patentansökningar avseende sensorarkitekturen (Sverige: Nr.
511543, PCT: ansökan, nr. PCT/SE99/00195, USA: nr. 6,778,686,

EP nr. 1 055 188 registrerat i Tyskland och Frankrike, Japan: ansö-
kan, nr. 2000-531806), (II) Patent och patentansökningar avse-
ende sensorernas pixelelement (PCT: ansökan, nr. PCT/SE2004/
000985), (III) Patent avseende algoritmen (EP: nr. 1 208 528,
registrerat i Tyskland och Frankrike, Sverige: nr 514091, USA: nr.
17 003 142), (IV) Patent och patentansökningar avseende linje-
sensor: (EP: nr. 1 330 185, registrerat i Sverige, Förenade konunga-
riket Storbritannien och Nordirland, Italien, Tyskland och Frank-
rike, PCT: ansökan, nr. PCT/SE02/00505, USA: ansökan, nr.
10/398 172, Japan: ansökan, nr. 2004-524625) samt (V) Patent
avseende paketering (Sverige: nr. 519304).

Vissa invändningar har gjorts mot registreringen av Fingerprint
Cards patent avseende linjesensormetod, EP: nr. 1 330 185.
Invändningarna har gjorts av bolaget Precise Biometrics AB.
Ärendet handläggs för närvarande av Europapatentverket och
sköts för Fingerprint Cards räkning av Albihns.

Tillstånd från aktiemarknadsnämnden
Med stöd av ett bemyndigande från bolagsstämman i Fingerprint
Cards beslutade Bolagets styrelse, den 3 november 2005 om
emission av 3 000 000 aktier av serie B till Technoimagia Sweden
AB. Tillsammans med en överlåtelse av 300 000 aktier av serie A
och 60 000 aktier av serie B från Lennart Carlson till Technoima-
gia uppgick Technoimagias innehav i Fingerprint Cards till 50,3
procent av det totala antalet röster och 35,9 procent av aktiekapi-
talet. Den 29 augusti 2006 överlät Technoimagia 300 000 aktier av
serie B till SD varefter innehavet uppgår till 47,8 procent av röste-
talet och 32,7 procent av aktiekapitalet.

Technoimagias förvärv av aktier i Fingerprint Cards föll under
Näringslivets Börskommittés regler om budplikt. Technoimagia
ansökte dock hos Aktiemarknadsnämnden om undantag från
den budplikt som skulle kunna uppkomma rörande aktierna i
Fingerprint Cards som en följd av de ovan beskrivna transaktio-
nerna. Undantag medgavs den 27 september 2005. Aktiemark-
nadsnämndens uttalande har beteckningen 2005:43.

Bolagsordning
Fingerprint Cards skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra
Götalands län. Bolagets verksamhet skall, enligt bolagsordningen,
bestå i att utveckla teknik inom området personidentifiering
baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill hörande kom-
ponenter och licensiera rättigheter avseende den framtagna tek-
niken. Bolaget skall även kunna bedriva kapitalförvaltning samt
därmed förenlig verksamhet.

I Fingerprint Cards finns två aktieslag, serie A och serie B. Aktie
av serie A innehar tio röster och aktie av serie B en röst. På begä-
ran från innehavare kan aktier av serie A konverteras till aktier av
serie B. Om Bolaget beslutar om kontantemission av nya aktier
skall ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företräde att
teckna nya aktier av samma aktieslag som de ägarna redan inne-
har. Företrädesrätten skall gälla i förhållande till det antal aktier
som ägaren innehar vid tidpunkten för emissionen.

Styrelsen i Fingerprint Cards skall bestå av tre till fem ledamöter
med högst fem suppleanter.

Legala frågor och kompletterande information

1 Technoimagia Sweden AB är majoritetsägare i Fingerprint Cards AB. Technoimagia Sweden AB är ett helägt dotterbolag till det japanska bolaget Technoimagia Co. Ltd.
Huvudägarna i Technoimagia Co. Ltd. är tillika huvudägare i Secure Design K.K.
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Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards och till sådan extra
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att
behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfär-
das tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kall-
else skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och i Dagens Industri eller annan rikstäckande dagstidning. För
att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos
Bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i kallelsen till stäm-
man. Denna dag får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktie-
ägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till
Bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i
kallelsen.

Fingerprint Cards aktier av serie A omfattas av ett hembudsför-
behåll som innebär att aktie av serie A som övergått till en person
som inte förut är aktieägare i Bolaget, genast skall erbjudas övriga
ägare av aktier av serie A till inlösen.

Enligt Fingerprint Cards bolagsordning krävs att beslut om
ändring av bolagsordningens regler om verksamhet och styrelse
biträds av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av såväl de
angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Denna
reglering innebär en skärpning av aktiebolagslagens regler som
stadgar att dessa ändringar av bolagsordningen endast kräver två
tredjedels majoritet.

Teckningsförbindelser och garantier
Genom separata avtal med Fingerprint Cards och HQ Bank har
teckningsförbindelser lämnats av ett antal aktieägare avseende
1 244 200 aktier i Nyemissionen. Fingerprint Cards och/eller
HQ Bank kan påkalla teckning enligt avtalen senast 10 dagar efter
det att teckningsperioden har gått ut. Ingångna teckningsförbin-
delser motsvarar cirka 44 procent av Nyemissionen. Av dessa
utgör huvudägaren Technoimagia cirka 33 procent, familjen
Käthe Larsen med bolag (Haslevit ApS) cirka 8 procent och ett
antal mindre aktieägare cirka 3 procent.

Vidare har Fingerprint Cards ingått avtal med ett garantikonsor-
tium1 avseende teckning av 1 560 277 aktier i Nyemissionen mot-
svarande cirka 56 procent av Nyemissionen. Garantiavtalen
ingicks den 13 september 2006 med Jan Bolmquist genom bolag
(om högst 40 000 aktier), Richard Båge (om högst 80 277 aktier),
Christer Fåhraeus (om högst 400 000 aktier), AB Grenspecialis-
ten (om högst 400 000 aktier), Mangold Fondkommission AB
(om högst 80 000 aktier), Rune Löderup (om högst 320 000
aktier) samt Johan Thorell genom bolag (om högst 240 000
aktier). Teckning av aktierna enligt garantierna skall ske på
anfordran av Fingerprint Cards och garantierna gäller till den
31 december 2006. Den sammanlagda provisionen som utgår
som ersättning för utställande av garantierna uppgår till cirka
2,7 Mkr.

Historisk finansiell information
Fingerprint Cards historiska finansiella information för räken-
skapsåren 2003, 2004 och 2005 har granskats av bolagets externa
revisorer och revisionsberättelser utan avvikelse från standard-
formuleringar har avgivits. Bolagets externa revisorer har även
utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för perioden
1 januari – 30 september 2006.

Dokument tillgängliga för granskning
Kopior av följande dokument kan under hela prospektets giltig-
hetstid granskas på Fingerprint Cards huvudkontor med adress
Västra Hamngatan 8, 411 17 Göteborg, under ordinarie kontors-
tid.

� Bolagsordning för Fingerprint Cards
� Reviderad årsredovisning för räkenskapsåren 2003, 2004 och

2005 för Fingerprint Cards
� Fingerprint Cards översiktligt granskade delårsrapport för

perioden januari–september 2006
� Prospektet
� Finansinspektionens beslut avseende Prospektet

Legala frågor och kompletterande information

1 Garantikonsortiet är arrangerat av HQ Bank. För ytterligare information om garanterna kontakta: HQ Bank AB, Norrlandsgatan 15 D, 103 71 Stockholm.
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Aktier och aktiekapital
Aktiekapitalet i Fingerprint Cards är denominerat i svenska kro-
nor och uppgår före Nyemissionen till 1 869 651 kronor, fördelat
på 9 348 258 aktier. Kvotvärdet per aktie är 20 öre. Varje aktie av
serie B berättigar till en röst och varje aktie av serie A till tio rös-
ter. Samtliga aktier har dock lika rätt till andel i Bolagets till-
gångar och vinst samt till evetuellt överskott vid en likvidation.
Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet
av vederbörande ägda eller företrädda aktier utan begränsning i
röstetalet. Genom förestående Nyemission av 2 804 475 aktier
kommer aktiekapitalet att öka med 560 895 kronor. De nyemitte-
rade aktierna medför rätt till del i Bolagets vinst från och med
räkenskapsåret 2006.

Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av
bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Aktieägare
har företrädesrätt till teckning av nya aktier i samband med
nyemission i Bolaget i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).
Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman. Efter en pre-
skriptionstid för utdelningar på 10 år återgår rätten till utdel-
ningen till Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige
och utbetalning sker via VPC på samma sätt som för aktieägare
bosatta i Sverige. Fingerprint Cards hade per 7 november 2006
inget innehav av egna aktier.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Ägarförhållande
Antal Antal Antal Antal Andel Andel

Ägare A-aktier B-aktier aktier röster kapital, % röster, %

Technoimagia Sweden AB 300 000 2 760 000 3 060 000 5 760 000 32,7 47,8
Käthe Larsen med familj 900 000 900 000 900 000 9,6 7,5
Carlson, Lennart 719 950 719 950 719 950 7,7 6,0
Secure Design K.K. 300 000 300 000 300 000 3,2 2,5
Amagerbanken A/S 123 766 123 766 123 766 1,3 1,0
E*TRADE DK A/S 117 810 117 810 117 810 1,3 1,0
Anders Hultqvist AB 104 000 104 000 104 000 1,1 0,9
Lundgren, Gunnar S 100 000 100 000 100 000 1,1 0,8
Balling Storkøb APS 57 900 57 900 57 900 0,6 0,5
Danske Bank International S.A. 52 000 52 000 52 000 0,6 0,4

Övriga ägare 3 812 832 3 812 832 3 812 832 40,8 31,6

Totalt (6 839 aktieägare) 300 000 9 048 258 9 348 258 12 048 258 100,0 100,0

Källa: VPC. Aktiebok per 27 oktober 2006 med tillägg för därefter kända förändringar.

Aktieägarförteckning – innehav
Antal Antal Andel i % Andel i %

Aktieintervall aktier aktieägare av kapital av antal ägare

1–500 911 465 5 521 9,8 80,7
501–1 000 635 916 705 6,8 10,3
1 001–10 000 1 630 032 568 17,4 8,3
10 001–100 000 845 319 38 9,0 0,6
100 000– 5 325 526 7 57,0 0,1

Totalt 9 348 258 6 839 100,0 100,0

Källa: VPC. Aktiebok per 27 oktober 2006 med tillägg för därefter kända förändringar.

Aktiekapitalets förändring sedan 2000
Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antal aktier i Fingerprint Cards sedan år 2000. Efter Nyemissionen kom-
mer Bolagets aktiekapital att öka med 560 895 kronor till 2 430 546 genom nyemission av 2 804 475 aktier av serie B, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 30,0 procent av kapitalet och cirka 23,3 procent av rösterna i Bolaget.

Kvot Förändring Totalt antal Ökning Totalt
År Händelse värde, kr antal aktier aktier aktiekapital aktiekapital

2000 Nyemission1 0,20 540 000 5 410 000 108 000 1 082 000
2000 Nyemission2 0,20 938 258 6 348 258 187 651 1 269 651
2005 Nyemission3 0,20 3 000 000 9 348 258 600 000 1 869 651

2006 Förestående nyemission 0,20 2 804 475 12 152 733 560 895 2 430 546

1 Riktad nyemission av aktier till institutionella och industriella investerare vilket skedde till en teckningskurs om 128 kronor per aktie och även i övrigt enligt beslut som fattades på extra bolagsstämma

den 17 februari 2000. Emissionen registrerades den 8 maj 2000.
2 Företrädesemission av aktier vilket skedde till en teckningskurs om 100 kronor per aktie och även i övrigt enligt beslut som fattades på extra bolagsstämma den 17 februari 2000. Emissionen registre-

rades den 26 juni 2000.
3 Nyemission av aktier till Technoimagia Sweden AB vilket skedde till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie och i övrigt enligt beslut som fattades på extra bolagsstämma den 3 november 2005.

Emissionens registrerades den 1 december 2005.
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Fingerprint Cards-aktien
Fingerprint Cards aktie av serie B är sedan den 19 april 2000 noterad på Stockholmsbörsens, den nordiska listan 
(tidigare O-listan), under kortnamnet ”FING B”. ISIN koden är SE 0000422107. En handelspost utgörs av 200 aktier.

Aktiekapital och ägarförhållanden
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Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkomster
såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapi-
talvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier beräknas
normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter
avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Om-
kostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort
beräknas gemensamt med tillämpning av den så kallade genom-
snittsmetoden. Detta innebär att det genomsnittliga omkost-
nadsbeloppet på innehavda aktier normalt påverkas om teck-
ningsrätter utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av samma
slag och sort. BTA anses inte vara av samma slag och sort som de
befintliga aktierna i Fingerprint Cards förrän beslutet om ny-
emission har registrerats. Vid försäljning av marknadsnoterade
aktier, såsom aktier av serie B i Fingerprint Cards, får omkost-
nadsbeloppet alternativt bestämmas enligt den så kallade schab-
lonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter
avdrag av för försäljningsutgifter. Kapitalförlust på marknads-
noterade delägarrätter (till exempel aktier, teckningsrätter och
BTA), förutom andelar i investeringsfonder som innehåller bara
svenska fordringsrätter (så kallade räntefonder), är fullt avdrags-
gill mot skattepliktig kapitalvinst på aktier och andra marknads-
noterade delägarrätter. Kapitalförlust på sådana marknadsnote-
rade delägarrätter som anges ovan och vilka inte kan kvittas på
detta sätt är avdragsgill till 70 procent. Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot skatt i
inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet samt mot fastighets-
skatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av
underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 pro-
cent av överskjutande del. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon,
beskattas alla inkomster, inklusive kapitalvinst och utdelning, i
inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procents skatt. Beräk-
ningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma
sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. För
aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier och teck-
ningsrätter för vilka avdrag ska göras, endast mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter (den så kallade
aktiefållan). En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är upp-
fyllda, kvittas mot sådana kapitalvinster i bolag inom samma
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under ett visst år, får
sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tiden. Särskilda regler gäller för vissa speciella
företagskategorier.

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte
någon beskattning. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav
i Fingerprint Cards anses anskaffade för noll kronor, varför om-
kostnadsbeloppet för tecknade aktier i detta fall utgörs av emis-
sionskursen. Vid avyttring av aktier förvärvade genom utnytt-
jande av teckningsrätter ska aktieägarens omkostnadsbelopp för
samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas och beräk-
nas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i
Nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. En avyttring av
erhållna teckningsrätter föranleder kapitalvinstbeskattning enligt
de vanliga kapitalvinstreglerna. Detsamma gäller vid central för-
säljning av aktieägares överskjutande teckningsrätter. Tecknings-
rätter som grundas på innehav av aktier i Fingerprint Cards anses
anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden (se ovan) får inte
tillämpas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet då tecknings-
rätt erhållits på detta sätt. Hela försäljningsersättningen efter
avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskatt-
ning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas
inte.

Förvärvade teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrät-
ter i Fingerprint Cards på marknaden utgör vederlaget anskaff-
ningsutgift för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för teck-
ning av aktier utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas
omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av omkost-
nadsbeloppet för erhållna aktier. Avyttras istället teckningsrät-
terna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för
teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Vid beräk-
ningen av omkostnadsbeloppet får schablonmetoden tillämpas
för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet
sätt.

Beskattning av utdelning
Utdelning på aktier i Fingerprint Cards är i huvudsak skatteplik-
tig. Privatpersoner beskattas i inkomstslaget kapital med en skat-
tesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sve-
rige innehålls preliminär skatt avseende utdelning med 30 pro-
cent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls
normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av
förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent.

Förmögenhetsbeskattning
Aktier som tidigare var noterade på Stockholmsbörsens O-lista,
numer del av den nordiska listan, såsom aktier av serie B i Finger-
print Cards är befriade från förmögenhetsskatt.

Skattefrågor i Sverige

Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av vissa skatteregler som aktualiseras av föreliggande inbjudan till teckning av aktier av serie B
i Fingerprint Cards. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som allmän information för innehavare
av aktier och teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige såvida inte annat anges. Sammanfattningen omfattar bland annat
inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning på näringsbetingade andelar. Inte heller omfat-
tas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som tidigare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd
av sådana aktier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter beror delvis på
dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga skatterådgivare för information om de speci-
ella konsekvenser som kan uppkomma i ett enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.
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Utländska aktieägare med mera
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i
Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av svenska
aktier med mera. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk
person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige
vid försäljning av svenska aktier med mera som utfärdats av sven-
ska aktiebolag, om personen vid något tillfälle under det kalen-
derår då försäljningen sker eller under de tio närmaste föregå-
ende kalenderåren varit bosatt eller stadigvarande vistats i
Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan dock vara begränsad
genom skatteavtal för undvikande av dubbelbeskattning som
Sverige har ingått med andra länder. Utländska juridiska perso-
ner är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska
aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast drift-
ställe i Sverige. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie-
bolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 pro-
cent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteav-
tal med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Sveriges alla skatteavtal utom det med Schweiz möjliggör därvid
nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt
vid utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdel-
ningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställer normalt
VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren
avdrag för kupongskatt. I de fall där 30 procent kupongskatt
innehålls vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas
enligt en lägre skattesats enligt skatteavtal, kan återbetalning (så
kallad restitution) begäras hos Skatteverket före utgången av det
femte kalenderåret efter utdelningen.

Skattefrågor i Sverige



Fingerprint Cards styrelse består av fyra ledamöter med erfarenhet av företagande och styrelsearbete i noterade bolag. VD ingår i styrelsen.
I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs arbets- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelse. Därtill har
styrelsen antagit en arbetsordning avseende styrelsens arbete. Denna arbetsordning beskriver bland annat styrelsens övergripande uppgifter
avseende Bolagets organisation och ekonomiska förvaltning. Vidare beskrivs vilka ärenden som skall behandlas på styrelsemötena, jämte
vilken rapportering som skall ske till styrelsen. Ekonomiskt utfall liksom finansiell ställning avstäms regelbundet mot styrelsens godkända
budgetar.

I sammanställningen nedan har styrelseledamöters eller ledande befattningshavares uppdrag eller delägarskap som avslutats före den
7 november 2001 ej inkluderats i uppräkningen. Styrelsens mandattid löper för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
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Styrelse
Fingerprint Cards styrelse består av fyra styrelseledamöter utan
suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Styrelseledamöternas
kontorsadress är Västra Hamngatan 8, Box 2412, 403 16 Göteborg.
Nedan angivet antal innehavda aktier inkluderar innehav via bolag
och närstående.

PERC BRODÉN
Född: 1944
Ledamot av styrelsen sedan 2000
Styrelseordförande sedan 2005
Utbildning: Fil. kand. Företagsekonomi, Göteborgs Universitet
Innehav i Fingerprint Cards AB: 14 375 aktier

Befattningar per 7 november 2006:
Styrelseordförande i Fingerprint Cards AB
Styrelseordförande i Tankbar Interaktiv Media AB
Styrelseledamot i Stjärnurmakarna AB
Styrelseledamot i Eurostar i Solna AB
Styrelseledamot i Perc Brodén AB
Styrelseledamot i Stjärnurmakarna Butiks AB
Styrelseledamot i WS i Skandinavien AB
Styrelseledamot i Stjärnurmakarna Ekonomisk förening
Styrelseledamot i Sveriges Urmakareförbunds Skola AB
Kommissionsledamot i Digital-TV-kommissionen

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Styrelseledamot i Linkopia AB
Styrelseledamot i Bergsala AB
Styrelseledamot i ID-Konsult AB
Styrelseledamot i Frontyard AB
VD i Expert Invest AB

LENNART CARLSON
Född: 1946
VD i Fingerprint Cards AB sedan 1997
Ledamot av styrelsen sedan 1997
Utbildning: Pol. Mag., Göteborgs Universitet
Innehav i Fingerprint Cards AB: 719 950 aktier

Befattningar per 7 november 2006:
VD samt styrelseledamot i Fingerprint Cards AB
VD samt styrelseledamot i Fingerprint Security System
Databärare AB
VD samt styrelseordförande i Finansforum i Göteborg AB
Komplementär i Kommanditbolaget Tårpilen 1
Komplementär i Kommanditbolaget Tårpilen 2

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Inga

TAKETOSHI KASHIWABARA
Född: 1947
Ledamot av styrelsen sedan 2005
Utbildning: Tokyo Universitet, Kinesiska språk
Innehav i Fingerprint Cards AB: Inget innehav

Befattningar per 7 november 2006:
Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB
Styrelseordförande i Fuji-Digital Imaging, Inc.
Styrelseordförande i Secure Design K.K.
VD i Technoimagia Sweden AB

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Inga

GUNNAR LILJEGREN
Född: 1955
Ledamot av styrelsen sedan 2005
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi,
Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet
Innehav i Fingerprint Cards AB: Inget innehav

Befattningar per 7 november 2006:
Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB
Innehavare av Net Sales pro mergo (Enskild firma)

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Bolagsman FlowMotion HB

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Ledning
Fingerprint Cards ledningsgrupp består av fyra personer. De
ledande befattningshavarnas kontorsadress är Västra Hamnga-
tan 8, Box 2412, 403 16 Göteborg. Nedan angivet antal innehavda
aktier inkluderar innehav via bolag och närstående.

LENNART CARLSON
VD och styrelseledamot sedan 1997. För information, se ovan/
sidan 23.

LARS LUNDGREN JR
Född: 1962
Marknads & Försäljningschef sedan 2004
Utbildning: IT-utbildning, Fridhemsplans Högskola/Stockholms
Universitet
Innehav i Fingerprint Cards AB: Inget innehav

Befattningar per 7 november 2006:
Innehavare av Studsa (Enskild firma.)

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Inga

PETER SVENSSON
Född: 1963
Teknisk chef sedan 2000
Utbildning: Civilingenjör Elektronik, Chalmers
Tekniska Högskola
Innehav i Fingerprint Cards AB: Inget innehav

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Inga

ANDERS SÄVFÄLT
Född: 1953
Ekonomichef sedan 2005
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs Universitet
Innehav i Fingerprint Cards AB: 1 000 aktier

Befattningar per 7 november 2006:
Suppleant i Fingerprint Security System Databärare AB (SU)

Avslutade uppdrag sedan 7 november 2001:
Inga

Revisorer
Revisorer: KPMG Bohlins Aktiebolag
Besöksadress: Norra Hamngatan 22, Box 119 08, 404 39 Göte-
borg

Organisationsnummer, 556043-4465 med Jan Malm (född 1960)
som ansvarig revisor. Jan Malm blev auktoriserad revisor 1988
och är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).
Från tiden före den 1 januari 2003 då KPMG tillträdde som revi-
sor i Bolaget var Jonas Cullberg, Ernst & Young AB, Bolagets
ordinarie revisor. Jonas Cullberg blev auktoriserad revisor 1983
och är medlem i FAR.

Bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för samtliga
svenska bolag som är inregistrerade på börs och för övriga bolag
med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor. Koden är såle-
des inte obligatorisk för Fingerprint Cards varför styrelsen inte
valt att tillämpa Kodens regler.

Övrig information
Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i
Fingerprint Cards har de senaste fem åren dömts i bedrägerirela-
terat mål, eller varit medlem i ledningen eller styrelsen eller varit
delägare i bolag som försatts i konkurs eller likvidation. Vidare
har ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revi-
sor under de senaste fem åren varit föremål för anklagelser eller
sanktioner av lagstiftande eller reglerande myndighet eller varit
underkastad näringsförbud.

Det föreligger inga pågående eller potentiella intressekonflikter
inom styrelsen, ledningen eller revisor i Bolaget. Det föreligger
inga familjeband mellan några styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare eller revisor. Ingen styrelseledamot eller ledande
befattningshavare har förbundit sig att avyttra sitt innehav av
aktier i Fingerprint Cards inom en viss tid. Det har inte förekom-
mit några osedvanliga eller speciella omständigheter som föran-
lett styrelseledamots, ledande befattningshavares eller revisors
inträde i nuvarande befattning.
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§ 1 Firma
Bolagets firma är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Göta-
lands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling av teknik inom området person-
identifiering baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill
hörande komponenter och licensiera rättigheter avseende den
framtagna tekniken, ävensom bedriva kapitalförvaltning samt
därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst utgöra 900 000 kronor och högst
3 600 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 4 500 000 och
högst 18 000 000.

§ 5 Aktieslag 
Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10)
röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan
utges till ett antal av maximalt 1 350 000 och B-aktier till ett antal
av höst 16 650 000.

Styrelsen skall efter begäran från innehavaren av aktie A låta kon-
vertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställ-
ningen om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets sty-
relse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverte-
rade.

Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor
om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars
ägare framställt begäran om konvertering under föregående
kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill,
behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter.
Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är
verkställd när registrering sker.

§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av
serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av
samma aktieslag i förehållande till det antal aktier innehavaren
förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om
inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan teck-
narna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler
som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nyteck-
nas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga
aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad
som nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 3–5 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Revision
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisors-
suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma och kallelse till sådan extra stämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas,
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stäm-
man. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens
Industri eller annan rikstäckande dagstidning. För att få deltaga i
bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktie-
ägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avse-
ende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels
anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag,
annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag
som anges i kallelse.

Bolagsordning
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§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskaps-
årets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Anförande av verkställande direktören;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions-

berättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse;

8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i före-

kommande fall koncernresultat- och koncernbalansräk-
ning;

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör;

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekom-
mande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

10. Fastställande av arvoden till styrelsen;
11. Fastställande av arvoden till revisorer;
12. Val av styrelseledamöter;
13. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordningen;

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad fösta för hela anta-
let av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i
röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment.

§ 13 Hembud
Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i
bolaget, skall A-aktien genast hembjudas till övriga A-aktieägare
till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolaget styrelse. Åtkom-
sten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars post-
adress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med
anmodan till den, som önskar begagna sig av lösenrätten, att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem
emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publi-
cus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först,
så långt kan ske, jämnt fördelas bland dem, som framställt lös-
ningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen,
men eljest av belopp, som i brist av åsämjande bestämmes i den
ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet
skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbelop-
pet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid,
äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 14 Ändring av bolagsordningen
Beslut om ändring av bolagsordningens paragrafer om verksam-
het och styrelse (§3 och §6) samt denna paragraf är inte giltig om
det inte beträtts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av såväl
de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Om
längre gående villkor följer av aktiebolagslagen, skall istället den
lagens bestämmelser gälla.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 23 maj
2006.

Övrig information
Fingerprint Cards organisationsnummer är 556154-2381. Bola-
get inregistrerades hos bolagsverket (dåvarande Patent- och
registreringsverket) för första gången den 18 april 1997 och har
bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget associationsform är akti-
ebolag och regleras i aktiebolagslagen (1975:1385). Utbetalning
av utdelning ombesörjs av VPC. Adressen till bolagets huvud-
kontor är Västra Hamngatan 8, Box 2412, 403 16 Göteborg.

Bolagsordning
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Fingerprint Cards huvudkontor
Fingerprint Cards AB (publ)
Västra Hamngatan 8
Box 2412
403 16 Göteborg

Revisorer
KPMG Bohlins AB
Norra Hamngatan 22
Box 119 08
404 39 Göteborg

Finansiell rådgivare
HQ Bank 
Norrlandsgatan 15D
103 71 Stockholm

Adresser
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POSTADRESS: 

Box 2412 

SE-403 16 GÖTEBORG 

SWEDEN

BESÖKSADRESS: 

Västra Hamngatan 8 

SE-411 17 GÖTEBORG 

TEL: +46 31 60 78 20

FAX: +46 31 13 73 85

E-MAIL: 

info@fingerprints.com

investrel@fingerprints.com

sales@fingerprints.com

tech@fingerprints.com

www.fingerprints.com


