
Portals lanserar MotusTM – en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik 
 
Portals lanserar idag MotusTM, en säkerhetstråd avsedd att integreras i papperssedlar, på Global 
Currency Forum i Spanien. ”Motus” betyder rörelse på latin och i produkten används Rolling Optics 
mikrooptiska film som bas för att skapa visuellt attraktiva rörelser i säkerhetstråden som är lätta 
känna igen för användaren och som därmed försvårar förfalskningar. Mer information om MotusTM 
finns på Portals hemsida: https://portalsinternational.com/portals-to-unveil-motus-at-global-
currency-forum/ och https://portalsinternational.com/markets/portals-banknote-paper/threads-
foils-portfolio/ 
 
Rolling Optics kommer att producera den mikrooptiska filmen i den egna produktionsanläggningen i 
Solna varefter den kommer att skickas till Fase Srl utanför Milano för konvertering till säkerhetstråd i 
enlighet med det distributionsavtal som offentliggjordes fredagen den 29 april 2022. MotusTM 
kommer att marknadsföras och säljas till centralbanker runt om i världen av Fase Srl under 
varumärket Portals.  
 
Mikrooptiska säkerhetskomponenter tar stadigt marknadsandelar från äldre tekniker inom sedel-
industrin. Detta tillsammans med att papperssedlar fortsatt står för över 95 procent av den totala 
volymen sedlar som produceras gör att den långsiktiga potentiella marknaden för MotusTM bedöms 
som mycket stor.  
 

– Det är positivt att Fase Srl och Portals känner sig mogna att lansera MotusTM så kort 
inpå att vi formaliserat samarbetet med dem. Det kortar startsträckan för 
kommersialisering av vår teknik i papperssedelmarknaden avsevärt, säger Hans-Petter 
Andersson, VD, Rolling Optics. 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hans-Petter Andersson, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 701 47 81 13 
hp.andersson@rollingoptics.com 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 
kl.10:35 CEST. 
 
Om Rolling Optics  
Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics 
produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av 
mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre 
affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, 
pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling 
Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad 
säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa 
uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com. 
 
Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är 
Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se  
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