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FPC tecknar avtal med ledande ODM om inbyggnad av 
linjesensorn i deras plattform för mobiler och surfplattor 
 
Fingerprint Cards (FPC) nya linjesensor FPC1080A integreras för närvarande i en 
plattform hos en Tier 2-mobiltillverkare i Asien. Tillverkaren är även en ledande 
originaldesigntillverkare (ODM) av smarta telefoner och surfplattor. Företaget, som 
av konkurrensskäl vill vara anonymt, har även utsett FPC till huvudleverantör av 
sensorer och ett utvecklingsavtal har undertecknats av parterna.  
  

Integrationen av en fingeravtryckssensor i mobiltelefoner och surfplattor skapar en produkt 
där man på ett optimalt sätt kombinerar lättillgänglighet med hög säkerhet. Möjliga 
applikationer är säkra betalningar via mobilen, skydd av personlig information, PIN-
kodsersättning, smidigare skärmlås samt andra användningsområden där man måste kunna 
verifiera användarens identitet.  
 
Johan Carlström, VD för FPC, kommenterar: ”Vi är stolta och glada över att kunna tillkännage 
att vi har undertecknat ett utvecklingsavtal med en ledande ODM-tillverkare av mobiltelefoner 
och surfplattor. Vår världsledande linjesensor FPC1080A håller nu på att integreras i deras 
plattform för smarta telefoner och surfplattor. Avtalet omfattar framtida leveranser av system 
för avläsning av fingermönster, både hårdvara och programvara.” 
 
FPC1080A är världens minsta och mest strömsnåla fingeravtryckssensor för mobila 
applikationer och den använder FPCs patenterade avläsningsteknik. Sensorn erbjuder 
världsledande bildkvalitet i 3D med en upplösning på 508 dpi. Utöver den intelligenta 
bildhanteringen innehåller sensorn integrerat hårdvarustöd för navigering. Det gör att 
sensorn även kan användas för att styra ett användargränssnitt. Dessa egenskaper gör 
FPC1080A till det optimala valet för smarta telefoner och andra typer av mobila 
högvolymsprodukter som surfplattor, fjärrkontroller och USB-nycklar.  
 
För  mer information, kontakta:  
Johan Carlström, President and CEO, Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, 
investrel@fingerprints.com  
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com 
 
Om Fingerprint Cards AB (FPC) 
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som 
genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. 
Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas 
separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik 
bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa 
fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i 
volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt 
höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint 
Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg. 
 
Offentliggörande enligt svensk lag. Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2011 klockan 8.00.
 
VIKTIG INFORMATION 
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för 
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett 

erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion. 
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