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Pressmeddelande, Göteborg, Sverige 

2012-12-12 

Fingerprint Cards genomför riktad nyemission 

Fingerprint Cards AB (FPC) genomför riktad nyemission om 36,1 miljoner kronor 

FPC offentliggör att Bolaget idag har genomfört en riktad nyemission om cirka 4,2 miljoner nya B-aktier, 

motsvarande 9,9% av antalet utestående B-aktier i Bolaget före nyemissionen. Nyemissionen tillför Bolaget 

drygt 36,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Nyemissionen riktades till ett fåtal institutionella investerare i Sverige och internationellt. Det i Hong Kong 

börsnoterade bolaget World Wide Touch Technology (WWTT, även känt under namnet World Fair) tecknade 

2,8 miljoner aktier, vilket innebär 5,9% av de utestående aktierna i Bolaget efter nyemissionen. 

Teckningskursen i nyemissionen var 8,60 kronor per aktie, motsvarande stängningskursen per tisdagen den 11 

december. Emissionen medför att antal aktier i Bolaget ökar med cirka 4,2 miljoner B-aktier. Bolagets totala 

antal utestående aktier ökar från 43 609 586 aktier till totalt 47 808 135 aktier, och aktiekapitalet ökar med 

839 710 kronor till 9 561 627 kronor.  

Likviden från nyemissionen gör att FPC kan tillvarata nya möjligheter genom att öka antalet anställda, konsulter 

och utvecklingsprojekt.  

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012. 

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om en nyemission om högst 9 000 000 aktier i syfte att finansiera 

samt möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och dess produkter, vilken 

skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

“Vi är mycket nöjda med intresset från institutionella investerare, såväl svenska som internationella och 

välkomnar dem som aktieägare. Vi välkomnar även World Wide Touch Technology (World Fair) som en större 

investerare i FPC. Transaktionen stärker Fingerprint Cards finansiella ställning och möjliggör för FPC att 

tillvarata de nya möjligheter som uppkommer i takt med att marknaden växer till. Det tidigare offentliggjorda 

treåriga leveransavtalet med CrucialTec i kombination med en större efterfrågan från mobilmarknaden 

förbättrar FPCs ställning på den växande marknaden för biometri i mobiler och surfplattor avsevärt”, säger 

Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB.  

Rådgivare: 

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. 

För ytterligare information kontakta: 
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), +46 31 60 78 20, investrel@fingerprints.com 

Om Fingerprint Cards AB (publ) 
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 bland annat unik 

bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga 

tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som 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. 

Fingerprint Cards AB (FPC) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2012 klockan 08.00. 

Viktig information 

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av 
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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. 

 


