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Fingerprint Cards
Skriver ett nytt kapitel

 
Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, justerad 22e 0.2 0.2 0.0%

EPS, justerad 23e 0.7 0.7 0.0%

EPS, justerad 24e 1.2 1.2 0.0%

Kommande händelser
 
Bolagsstämma 2022-05-24

Delårsrapport Q2 2022 2022-07-18

Delårsrapport Q3 2022 2022-10-19

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 294m

Börsvärde 3,119

Nettoskuld (59)

EV 3,060

Daglig handelsvolym, snitt 4,020(k)

Reuters/Bloomberg FINGb.ST/FINGB:SS

 
Prognos (kr)

 
21 22e 23e 24e

 
Omsättning, mkr 1,356 1,813 2,977 3,899

Tillväxt 8% 34% 64% 31%

EBITDA, mkr 85 219 489 686

EBIT, mkr (8) 79 303 476

EPS, justerad (0.0) 0.2 0.7 1.2

EPS tillväxt -% -% 393% 65%

EK/aktie 3.5 3.6 4.1 4.9

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.3 0.5

EBIT-marginal (0.6)% 4.4% 10.2% 12.2%

ROE (%) (0.1)% 4.3% 19.2% 27.3%

ROCE (0.1)% 6.3% 22.2% 33.6%

EV/Sales 2.3x 1.7x 1.0x 0.8x

EV/EBITDA 35.8x 14.0x 6.3x 4.5x

EV/EBIT (402.6)x 38.7x 10.1x 6.4x

P/E, justerad (4,013.7)x 69.8x 14.2x 8.6x

P/EK 3.0x 2.9x 2.6x 2.2x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 1.8% 3.6%

FCF yield (1.2)% 1.4% 6.0% 9.7%

Nettosk./EBITDA (0.7)g (0.3)g (0.4)g (0.5)g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 27.0 - 29.0
  
Aktiekurs SEK10.6

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Redo för ett nytt kapitel

Priserna på ?ngeravtryckssensorer till mobilmarknaden har stabiliserats, kostnaderna har anpassats och
efterfrågan i bolagets andra segment ökar. Sannolikheten att framför allt penetrationen av biometri i PC-
marknaden kommer fortsätta måste ses som hög och det är troligt att Fingerprint Cards (Fingerprints)
kommer att kunna ta en stor del av den marknaden. Högre lönsamhet och bättre prisbild kommer driva
marginalerna.

Enorm potentiell uppsida i smarta betalkort

Bolaget tror att nästa massmarknad för ?ngeravtryckssensorer kommer att vara betal- och kreditkort.
Fingerprints samarbetar med samtliga marknadsledare i värdekedjan, som i sig är väldigt konsoliderad, vilket
gör att det är troligt att de kan ta en signi?kant del av denna marknad. Materialisering av bolagets prognoser
skulle enligt våra beräkningar innebära en omsättning i Payments på 13-15 mdkr 2026e.

Chans för mer än fyrdubbling av aktien

Vi värderar verksamheten exklusive betalkorten till 21 kr per aktie med relativt låg risk. Betalkorten värderas
till 32 kr per aktie. Med den kommersiella framgången fortfarande osäker väljer vi att endast reCektera en del
av detta i vårt motiverade värde, vilket vi sätter till 27-29 kr. Skulle våra prognoser, som ligger långt under
bolagets, uppfyllas tror vi aktien kan mer än fyrdubblas till över 50 kr.
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Sammanfattning
Skriver ett nytt kapitel

Investment Case

Vi tror att Fingerprint Cards (Fingerprints) är redo för ett nytt kapitel i sin historia. Priserna i
mobilmarknaden har stabiliserats, kostnaderna har anpassats och efterfrågan i bolagets andra segment håller
på att ta fart. Mobilmarknaden är mogen - penetrationen är hög och marknadstillväxten blygsam. Däremot är
marknadsandelarna och inträdesbarriärerna höga. PC har låg biometrisk penetration men den är tillräckligt
hög för att sannolikheten för att penetrationen ska fortsätta öka är väldigt hög. Samma sak med smarta lås.

Den stora optionaliteten ?nns i ?ngeravtryckssensorer för smarta betal- och kreditkort. Kommersiell
lansering har skett med god feedback men i liten skala. Fingerprints samarbetar med både de
marknadledande kort- och mikroprocessortillverkarna. Om biometriska kort blir kommersiell succé är
det sannolikt att Fingerprints tar en ledande ställning. Även med hänsyn tagen till endast en liten del av
potentialen för de biometriska betalkorten ser vi signi?kant uppsida i aktien från nuvarande nivåer. Om
marknaden för biometriska kort utvecklas i enlighet med Fingerprints bedömning och Fingerprints lyckas i
sina partnersamarbeten ser vi potential för mer än en fyrdubbling av aktien.

Bolagspro1l

Fingerprints är marknadsledare för kapacitiva ?ngeravtryckssensorer för smartphones med en
marknadsandel på ca 30%. Bolaget har nio av de tio största smartphonestillverkarna som kunder, har
500 patent och har sedan start 1997 levererat ungefär 1,4 miljarder sensorer. Mobilmarknaden stod 2021
för ca 90% av bolagets försäljningen. Efterfrågan växer dock snabbt i de övriga segmenten - PC, Access
(främst smarta lås) och Payments (smarta betal- och kreditkort) - och bolaget tror att smarta betalkort kan
bli nästa stora massmarknad. De ser en adresserbar marknad (TAM), på 1,4 miljarder enheter per år för
mobilmarknaden, 170 miljoner per år för PC, mer än 100 miljoner per år för Access och ca 3 miljarder per
år för smarta betalkort 2026 och därefter.

Värdering

Vi har använt SOTP när vi har värderat Fingerprints eftersom de olika segmenten har så distinkt olika
slutmarknader och mognadsgrad. Då de strategiska målen är satta på 2026e har vi applicerat våra
målmultiplar på detta år och har sedan nuvärdesberäknat. Vi har använt en grupp mogna teknikbolag som
peer-grupp. Gruppen handlas på P/S 4x i genomsnitt.

Mobile är det mest mogna av segmenten med hög penetrationsgrad och låg marknadstillväxt. Vi använder
därför P/S 2x och diskonterar med 8%. PC och Access har betydligt högre tillväxt och vi använder därför P/
S 4x men diskonterar även dessa med 10%. Försäljningen i båda dessa har tagit fart och vi ser risken som
relativt låg. Vi värderar dessa delar till 21 kr per Fingerprints-aktie. Den stora uppsidan, för Fingerprints
och aktien, ?nns i Payments. Försäljningen i segmentet har inte tagit fart än även om det ?nns piloter samt
kommersiella lanseringar, i liten skala. Vi värderar segmentet till P/S 4x men diskonterar till 15%. Vi värderar
hela segmentet till 32 kr men väljer att inte reCektera hela segmentet i vårt motiverade värde då risken
fortfarande är hög. Norska Idex är huvudkonkurrenten och har ett marknadsvärde på motsvarande 5 kr per
Fingerprints-aktie. Vi väljer att reCektera 1,5x detta för att reCektera konsensus uppsida till IDEX samt att
Fingerprints har erfarenhet av massproduktion vilket IDEX inte har. Payments bidrar därmed med 8 kr till
vårt motiverade värde vilket ger ett justerat SOTP på 28 kr med en potentiell uppsida till över 50 kr. Vi ser
ett motiverat värde på 27-29 kr.
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Översikt och historik
Baserat på Löfbergspatentet som godkändes 1983 och som var ämnad för ?ngeravtryck som veri?ering i kreditkort,
grundades Fingerprint Cards (Fingerprints) 1997. Bolaget utvecklar biometrisystem bestående av sensorer,
algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier.

Huvudkontoret ligger i Göteborg, men de har också kontor i Danmark, Indien, Japan, Kina, Schweiz, Singapore,
Sydkorea, Taiwan och USA. Fingerprints har cirka 250 anställda och hade en omsättning på 1,4 mdkr 2021. 2021 var
98% av försäljningen i Asien och ca hälften av de anställda ?nns idag i Asien (framför allt i Kina).

Fyra segment med 90% av försäljningen till mobiltelefontillverkare

Nuvarande produktutbud består till största delen av ?ngeravtryckssensorer och kunderna är framför allt
smartphones-tillverkare. Bolaget har nio av de tio största tillverkarna som kunder och är marknadsledare i så kallade
kapacitiva sensorer med cirka 30% marknadsandel. Cirka 90% av försäljningen är sensorer till mobiltelefoner men
Fingerprints har fyra segment:

• Mobile - smartphones, surfplattor
• PC - laptops, Chromebooks, etc
• Payments - smarta betal- och kreditkort
• Access - smarta lås, accesskort, fordon, IoT, etc

90% av försäljningen är idag till mobiltelefoner

Fingerprints, EPB

FPC erbjuder algoritmer, mjuk- och hårdvara samt
paketering

Fingerprints, EPB

Höga inträdesbarriärer

Bolaget strävar efter att ha en balanserad och snabbväxande portfölj med algoritmer, biometrisk bildprocessering,
sensorer och paketeringsteknik för hårdvaran. De spenderar ca 200 mkr i FoU per år. I slutet av 2021 var cirka 40%
av medarbetarna inom FoU och bolaget har 500 beviljade patent.

Den dominanta marknadspositionen i kombination med hög innovationstakt, starkt IP-skydd samt höga kostnader
för att byta teknik gör att inträdesbarriärerna är relativt höga.

AMärsmodellen är kapitallätt, kostnadseMektiv och kassaCödesgenererande. Fingerprints har ingen proprietär
produktionsutrustning men har ett starkt nätverk av underleverantörer som byggts upp under många år vilket skapar
stabilitet. Även om det kan anses ?nnas en riskfaktor i att inte äga produktionen bör det poängteras att väldigt få
bolag har egen chipproduktion (foundries).
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Bilder på delar av produktportföljen

Bolaget, EPB

Fingerprints tidslinje

Bolaget, EPB
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Fingeravtrycksteknologin
Biometriska lösningar för autentisering används idag främst i mobiltelefoner men det ?nns ett antal applikationer
där biometri väntas växa snabbt. Betal- och kreditkort väntas bli nästa massmarknad men även PC-marknaden och
accesskontroll utmärker sig. Fingerprints är närvarande i ett Certal tekniker men är marknadsledare på kapacitiva
?ngeravtryckssensorer med omkring 30% marknadsandel. Bolaget estimerar att den adresserbara marknaden (TAM)
kommer växa från till 1,2-1,3 miljarder sensorer 2021 till 4,7 miljarder 2026e, där betal- och kreditkortsmarknaden
står för den avgjort största volymtillväxten.

Autentisering

Det ?nns olika sätt att bekräfta eller autentisera sin identitet. Autentisering kan delas in i tre huvudkategorier:
• Kunskapsfaktorer: någonting som användaren kan och kommer ihåg, t.ex. lösenord, PIN, svar på en

säkerhetsfråga, etc. Är vanligast
• Besittningsfaktorer: föremål som tillhör användaren, t.ex. ID-kort, passerkort, säkerhetstoken, mobiltelefon,

nyckel, etc
• Inneboende faktorer (biometri): fysisk, ofta unik egenskap som t.ex. ?ngeravtryck, iris, signatur, röst

Två- eller multifaktorautentisering (2FA/MFA) är en kombination av två eller Cera faktorer. Ett exempel från vardagen
är att endast korrekt kombination av bankkort och PIN fungerar i bankomaten.

Biometri är säkrast. Kunskapsfaktorer är lätta att implementera tekniskt men också relativt lätta att knäcka med
algoritmer och spyware. Användare har dessutom en tendens att använda relativt lätta lösenord. Besittning är säkrare
men är också beroende avfysiska föremål som kan stjälas, glömmas, etc. Även om inneboende faktorer är säkrast har
de nackdelar såsom acceptans och kostnad, storlek samt krav på energigenerering för sensorer och processorer.

Översikt över för och nackdelar med olika
autentieringsmetoder

Fingerprints, EPB

Översikt över säkerhet kontra bekvämlighet för
olika biometrimetoder

Fingerprints, EPB

Säkerheten är central vid val av autentieringssystem men ett Certal undersökningar visar att även bekvämlighet är
central för användaren. Fingeravtrycket har både hög bekvämlighetsfaktor och är relativt säkert.

När man mäter graden av säkerhet använder man ofta FAR (False Acceptance Rate) samt FRR (False Rejection Rate).
FAR anger hur ofta sensorn kommer ge en positiv match trots att datan inte överrensstämmer medan FRR anger
hur ofta sensorn avvisar trots överrensstämmande data.
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Biometriska identi1katorer

Biometriska identi?kationer delas ofta in i två undergrupper - fysiska och beteendeindikatorer. Fysiska indikatorer
inkluderar ?ngeravtryck, iris, ansiktsigenkänning och blodådror medan beteendeindikatorer inkluderar röst,
signatur, kroppsspråk och gång.

Fysiska indikatorer:
• Fingeravtryck: topparna och dalarna i ?ngeravtrycket är unika och permanenta genom livet. Det ?nns

dessutom ett antal gemensamma standarder hur man mäter
• Iris: likt ?ngeravtryck är iris unika och permanenta. Har i huvudsak använts av stater vid till exempel

gränsövergångar men ny teknologi har möjliggjort användandet i konsumentprodukter
• Ansiktsigenkänning: relativt billig men också lättare att lura. 3D-teknik har förbättrat säkerheten men är dyr
• Blodådror: mycket säker men läsarna kan vara dyra och matchingsprocessen är långsam då den är mycket

komplex

Beteendeindikatorer:
• Röst: låg kostnad att implementera men stora nackdelar. Rösten ändras över tid och kan lätt spelas in samt

är lätt att lura
• Signatur, kroppsspråk och gång: Samtliga är lätta att lura samt kan ändras över tid

Vid jämförelse av de olika teknikerna, efter ett antal olika faktorer, faller iris bäst ut, följt av ?ngeravryck (se detaljerat
samt sammanfattande scorecard nedan).

Överblick och detaljerat scorecard för de olika biometriska teknikerna (mörkgrönt är positivt)

Fingerprints, EPB
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Överblick och detaljerat scorecard för olika typer av 1ngeravtryckssensorer

Fingerprints, EPB

Iris står sig bäst i en biometrisk jämförelse...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Iris Fingeravtryck Blodådra Ansikte (3D) Ansikte (2D) Röst

Biometriskt score card

Fingerprints, EPB

...och kapacitiv i en 1ngeravtrycksjämförelse
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Fingeravtryckssensorer score card

Fingerprints, EPB

Fingeravtryckssensorer

En ?ngeravtryckssensor registrerar en digital bild av ?ngeravtrycket vilken sedan används för att autentisera
identiteten. Det ?nns ett Certal olika teknologier. I en jämförelse mellan dem, baserat på en rad olika mätområden,
kommer den kapacitiva ut bäst följt av ultraljudssensorn (se detaljer i diagrammet nedan och en sammanfattning
i diagrammet ovan).

• Den kapacitiva sensorn skapar en bild genom att ett elektrostatiskt fält skapar en spänning som ger en
digital bild. Det är den vanligaste tekniken och fördelarna med tekniken är att bildkvaliteten är hög,
energianvändningen är låg, låg produktionskostnad, sensorerna kan göras mycket små (även om detta kräver
avancerad mjukvara för veri?kation) och tekniken är relativt säker. En nackdel är att den inte kan användas
för in-display.
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• Den optiska sensorn inkluderas i skärmen, lyser av ?ngertoppen och tar en bild av ?ngeravtrycket med en
kamera. Fördelar är att de är billiga att producera och de kan integreras i skärmen, vilket gör att de kan
användas för under-display-sensorer i smartphones. Negativt är att de är relativt lätta att lura, de fungerar
inte så bra i solljus, de är känsliga för föroreningar och de försämras med tiden.

• Ultraljudsensorer (ultrasonic) skapar en bild av ?ngeravtrycket genom att skicka ljudvågor i hög frekvens
mot huden. Positivt är att den ger mer biometrisk information än de Cesta andra metoder och att den är bra
på att läsa blöta och skadade ?ngrar. Sensorn skapar en 3D-bild av ?ngeravtrycket vilket gör den till en av
de säkrare metoderna. Ultraljudsensorer är små, de är tunnare än alla optiska produkter och påverkar inte
batteriplaceringen. Det är dock den dyraste tekniken, den är långsam, den drar mycket ström och kräver
mycket bearbetning. Tillverkas framför allt av Qualcomm.

• Termiska sensorer mäter ?ngeravtrycket genom att mäta temperaturskiftningar. Har en begränsad
användning då den kräver mycket ström, den är oförmögen att fånga mindre detaljer och att den kan vara
stor.

Djupdykning i den kapacitiva sensorn

Den kapacitiva sensorn är den vanligaste tekniken. Vid användning skapas en bild genom att en mängd små
kapacitivitetsplattor mäter ?ngeravtrycket genom att en elektrostatisk laddning ändras av topparna medan den
lämnas oförändrad av dalarna. En integrerad krets (IC) för över ändringarna i laddningen till en analog-digital
omvandlare varefter datan kan processas.

Fingerprints har utvecklat sin algoritm in-house och har en proprietär mjukvara som kan uppdateras och förändras
löpande. De har även en egenutvecklad ASIC (Application Speci?c Integrated Circuit) - en integrerad krets som har
en speci?k uppgift samt en egenutvecklad algoritm som mäter många punkter och matchar med en mycket liten yta.

Tekniken är svår att lura och/eller förbikoppla eftersom en bild inte kan användas för att replikera ?ngeravtrycket
och eftersom annat material än ett riktigt ?nger oftast inte ger samma resultat.

Jämförelse mellan optisk och kapacitiv teknik

Semiengineering.com, EPB

Schematisk bild över autentiseringsprocessen

Semiengineering.com, EPB
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Fingeravtrycksmarknaden

Biometrisk autentisering används idag primärt i smartphones och ?ngeravtryckstekniken är den absolut vanligaste.
Tekniken har funnits länge men utvecklingen av integrerade kretsar (IC) och dataprocessering har möjliggjort
automatiserade processer.

Mer än 80%av alla smartphones har idag biometrisk autentisering och 82% av konsumenterna som har denna
autentisering tillgänglig, använder den. Enligt bolaget har ?ngeravtryckstekniken tagit över pinkoder som den
populäraste tekniken för att autentisera på mobilen.

Medan biometrilösningar primärt används till mobiltelefoner ?nns stor potential i ett Certal andra applikationer.
Biometriska betalkort väntas bli nästa massmarknad för biometri, PC-marknaden ser kraftigt ökande
penetrationsgrad och intresset för biometri för access-kontroll och IoT-applikationer ökar.

Bolaget estimerar den adresserbara marknaden till 4,7 mdr enheter per år 2026, vilket kan jämföras med
1,2-1,3 miljarder 2021. Om fem år tror FPC att betalkortsmarknaden kommer vara mer än dubbelt så stor som
mobilmarknaden.

Adresserbar marknad 2026 och efter

Fingerprints, EPB
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Konkurrenter

Urval av konkurrenterna inom varje delsegment

EPB
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Mobile - marknadsledare för kapacitiva sensorer och på väg in i optiska
Fingerprints är marknadsledare för kapacitiva sensorer till mobiltelefoner, en marknad som vi tror kommer
vara i stort oförändrad omsättningsmässigt de kommande åren. Bolaget har en marknadsandel om 30% på
kapacitiva sensorer och har som målsättning att växa sin markandsandel till 40%. Med hög penetration (>80%) är
marknadsandelar den främsta drivkraften för aktörerna. Om bolaget skulle nå sina mål inom kapacitiva sensorer
ser vi en omsättning 2026e på ca 1,7 mdkr.

Huvudoptionaliteten inom Mobile anser vi ?nns i optiska sensorer. Fingerprints har ingen försäljning av optiska
sensorer idag men anser att de nu har konkurrensmässiga produkter och borde kunna utnyttja sin starka ställning
inom kapacitiva sensorer för att penetrera marknaden för optiska sensorer. Att de nyligen klarade certi?eringen hos
en stor asiatisk OEM är ett kvitto på att den första in-designen är nära förestående. Bolaget eftersträvar att nå 20%
marknadsandel vilket skulle ge ytterligare 650 mkr i omsättning. Sammantaget skulle Mobile nå en omsättning på
2,4 mdkr.

Mobiltelefonmarknaden växer med 3% per år 2021-2026

Även om det fanns föregångare såsom Research in Motions Blackberry, var introduktionen av iPhone i januari 2007 på
många sätt startskottet till smartphonens fenomenala utveckling. 2021 var Samsung marknadsledare följt av Apple
enligt data från IDC, konsultbyrån som bland annat publicerar statistik och lägger prognoser för mobilmarknaden.
De tre största kinesiska tillverkarna, Xiaomi, Oppo och Vivo, har tillsammans ungefär en tredjedel av marknaden.
Android och iOS har idag oligopol på operativsystem - i december 2021 hade Android 70% av marknaden, iOS hade
29% medan övriga hade 1%.

Samsung är marknadsledare med ca. 20%

Samsung
20%

Apple
17%

Xiaomi
14%

OPPO
10%

Vivo
10%

Others
29%

Marknadsandelar mobiltelefoner (2021)

Statista, IDC, EPB

iOS och Android är helt dominerande
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Statista, StatCounter, EPB

Mellan 2009 och 2021 växte smartphonevolymerna från cirka 170 miljoner enheter till nästan 1,3 miljarder enheter
med en topp på nästan 1,5 miljarder enheter 2016-2017, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt på 30-40% per år
2009-2016. Från toppen 2016 till botten 2020 sjönk volymerna 3% per år och 2022-2026e räknar IDC med 3% CAGR.
Marknaden kan med andra ord kategoriseras som mogen.

På kort sikt fortsätter mobiltelefontillverkarna utmanas av logistiska utmaningar och komponentbrist. IDC drog
senast ned prognoserna i december 2021 - från 7,4% och 3,4% tillväxt 2021-2022 till 5,3% och 3,0%. Från 2023 och
framåt räknar de med 3,5% tillväxt per år.
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3% CAGR för smartphone-volymer 2021-2026
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Hög penetration för biometri i mobiler...
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Ca 30% andel av den kapacitiva marknaden

Biometrimarknaden för mobiltelefoner är mogen. Penetrationen av biometrisk autentisering i mobiltelefoner är
hög - enligt Fingerprints är den över 80%. Det är framför allt enklare produkter som inte erbjuder biometri - de
största producenterna har en så kallad attach rate (andelen produkter som använder tekniken) på 90-100%. I Kina
sker de Cesta ?nansiella transaktioner med mobilen. För att säkerställa sin identitet på till exempel Alipay används
biometrisk autentisering vilket har gjort att attach rate hos de stora kinesiska tillverkarna är väldigt hög. Framöver
antar vi att penetrationen kommer att ligga kvar på ca 90%. Den adresserbara marknaden kommer med andra ord
växa i linje med marknaden - ca 3% per år 2021e-2026e.

Fingerprints har nio av de tio största mobiltelefontillverkarna som kunder (Apple har sina egna biometrilösningar)
men huvudaMären är de fem största Kinesiska tillverkarna - Xiaomi, OPPO, Vivo, Lenovo och Honor. Fingerprints
är en relativt liten leverantör till Samsung där Taiwanesiska EgisTec har den största delen av Samsungs aMär.
Fingerprints huvudkonkurrent inom kapacativa sensorer är kinesiska Goodix. Silead ytterligare en. Tillsammans med
Fingerprints står dessa för en majoritet av marknaden, exklusive Samsung och Apple.

Enligt Fingerprints har bolaget ca 30% av den kapacitiva marknaden, men ingenting av under-display-marknaden.
Totalt innebär det att Fingerprints har ca 20% av den totala ?ngeravtryckssensormarknaden. Målen är att ta 40%
av den kapacitiva marknaden och 20% av den optiska eller under-display-marknaden vilket implicerar en total
marknadsandel på strax över 30%. Att ta en större del av Samsung skulle bidra positivt, men bolaget tror att de kan
nå 40% även utan att öka sin andel hos Samsung.

Riktningen som marknaden har tagit spelar Fingerprints i händerna. T.ex. har placeringen av sensorerna förskjutits
från baksidan till sidan av telefonen. Med smalare sensorer är det svårare att få hög prestanda, något som
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Cera konkurrenter inte har lyckats och att Fingerprints med dess teknologihöjd och goda renomme har tagit
marknadsandelar. Målet har alltid varit att få till en sensor som är lika liten som volymknappen, vilket är fallet med
Fingerprints nya ultratunna sensorer för sidomontering.

Innovativa sensorer står för ca en tredjedel av marknaden (i volym). Att innovativa sensorer har tagit
marknadsandelar från enklare sensorer driver Fingerprints marknadsandelar. Ett exempel på en innovativ och
populär sensor är den kurvade sensorn - här är Fingerprints relativt ensamma med Goodix.

Optiska sensorer driver marknadsandelarna inom Mobile, men ett skifte kan stå inför dörren

Fingerprints har länge försökt etablera sig som en leverantör av optiska sensorer utan att lyckas. Fingerprints teknik
har inte varit tillräckligt bra och man har kämpat för att, kvalitetsmässigt, nå ikapp konkurrenterna. Goodix är klar
marknadsledare.

För några år sedan, då marknaden för optiska sensorer på allvar tog fart, hade Goodix över 90% marknadsandel och
lönsamheten var mycket hög - 2017-2019 uppgick Goodix bruttomarginaler till mellan 47-60% och EBIT-marginaler
till 20-40%.

Huvudkomponenten i en optisk sensor är en kamera. Med en lägre hårdvarubarriär än för kapacitiva sensorer, tillkom
många konkurrenter vilket har inneburit att Goodix nu har ungefär hälften av marknaden. Aktörerna har generellt
sett haft utmaningar med att upprätthålla en god optisk säkerhet och, därmed, kvalitet. God prestanda är nyckeln.

God prestanda är nyckeln och här har Fingerprints, som ovan nämts, haft utmaningar. Certi?eringen hos en stor
asiatisk OEM, nyligen, veri?erar dock Fingerprints teknik. Fingerprints har ett starkt varumärke, bra relationer och
hög tillit hos kunder och de är dessutom certi?erade för att klara Alipay. Med ökat fokus på säkerhet från Certalet
kunder är bolaget kon?denta att de kommer att lyckas ta sig in på marknaden för optiska sensorer under 2022 -
bolaget väntar sig de första kommersiella projekten under 2022.

Drivet av en ökande andel optiska sensorer...
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Potential för en omsättning i Mobile på 2,4 mdkr om FPC uppnår sina mål

Givet att Fingerprints inte har slagit igenom med optiska sensorer än har vi valt att hantera den kapacitiva och den
optiska sensormarknaderna separat. Som beskrivet ovan antar vi att smartphone-volymerna kommande år kommer
att vara relativt stabila. Ökade marknadsandelar kommer istället att vara den främsta drivaren av Fingerprints
omsättning i Mobile.

För kapacitiva sensorer har bolaget nu marknadsandelar om ca 30%, men Fingerprints har som ambition att öka
marknadsandelen till ca 40%. Bolaget har drabbats ganska hårt av problematiken leverantörskedjan, men tror att de
kommer kunna ta marknadsandelar när problemen normaliseras. I sina målsättningar, som publicerades i september
2020, angav Fingerprints att de ser en potentiell TAM för kapacitiva sensorer på 800 miljoner enheter 2026.
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Efter fall på 30% eller mer per år under Cera år tror vi att ASPn håller på att plana ut i takt med att marknaden
mognar - 2021 såg faktiskt högre ASP för kapacitiva sensorer än 2019-2020. En anledning till detta är marknadens
skifte till sidomonterade sensorer med högre pris. Det är rimligt att anta ett fall på cirka 3% per kvartal på existerande
produkter, men eftersom nya produkter har ett högre pris kommer det genomsnittliga priset att falla mindre, så
länge man håller en hög innovationstakt. Våra estimat reCekterar att ASP kommer falla från strax över USD 0,70
2021 till USD 0,60 2026e.

Med en adresserbar marknad (TAM) om ca 800 miljoner enheter 2026 skulle 40% markadsandel innebära en
försäljning på 320 miljoner enheter och med en ASP på USD 0,60 är potentialen för kapacitiva sensorer cirka USD
190m eller 1,7 mdkr (USD/SEK 9,00).

Utöver detta ser bolaget en marknad om 600 miljoner enheter av optiska sensorer till smartphones 2026e. Applicerar
vi samma ASP för den optiska marknaden som för den kapacativa marknaden är potentialen för Fingerprints inom
optiska sensorer strax över USD 70mn eller 650 mkr. Det innebär att om FPC skulle nå sina målsättningar för
kapacitiva och optiska sensorer fullt ut skulle de nå en omsättning på 2,4 mdkr 2026e.
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PC - högre penetration av 1ngeravtryckssensorer driver markanden
Efter att PC-marknaden vuxit kraftigt under pandemin väntar vi oss en stabil marknad framöver med nolltillväxt
i genomsnitt fram till 2026e. Däremot kommer penetrationen av ?ngeravtryckssensorer öka samtidigt som
Fingerprints tar marknadsandelar. Fingerprints siktar på en marknadsandel om 40%. Om de uppfyller sina mål ser
vi en omsättning 2026e på 0,9-1,2 mdkr.

Mogen marknad...

PC-marknaden är relativt konsoliderad där de sex största kontrollerar 85% av marknaden. Apple hade 8%
marknadsandel 2021 vilket betyder att de andra fem (Lenovo, Dell, HP, Acer och Asus) kontrollerar 77% av
marknaden. Denna andel har ökat från strax över 45% 2006.

Pandemin och det hemarbete samt hemmastudier som följde har drivit efterfrågan för PC 2020-2021. Efter att ha
vuxit 18% 2020 växte marknaden ytterligare 10% 2021 enligt analysföretaget Gartner och 15% enligt IDC. Det innebar
att vi såg de högsta volymerna sedan 2013-2014 under 2021. IDC ser stabila PC-volymer kommande år och estimerar
att marknaden, i genomsnitt, kommer att växa med 1% per år 2021-2026.

Enligt Gartner och IDC var PC-volymerna i Q1 2022 fortsatt höga, i absoluta tal, jämfört med historisk data men föll
jämfört med Q1 2021. Försäljningen av Chromebooks (ca 12% av marknaden 2021) förklarade den negativa tillväxten.
Exklusive Chromebooks växte marknaden med 3% enligt Gartner. Under pandemin var framför allt skolor och annan
undervisningsverksamhet stora köpare av Chromebooks och i takt med att pandemin mattas av är det naturligt att
dessa volymer normaliseras.

Lenovo är marknadsledare följt av HP och Dell
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...men andelen 1ngeravtryck växer

Med ökande säkerhetskrav och en vana vid bekvämligheten med biometriska autentiseringsmetoder växer
efterfrågan för biometri inom PC. Att de Cesta ?nansiella transaktioner i Kina sker med mobilen bidrar till att
driva efterfrågan från datortillverkarna, men även aktörer som Intel och Microsoft vill ta del av betalningssystemets
evolution. Hittills har 38 PC och Chromebooks från Dell, Acer, Asus, Google, HP, Huawei, Microsoft, Samsung och
Xiaomi lanserats med Fingerprints ?ngeravtryckssensorer. Fingerprints är ensam leverantör till Chromebooks.

En gång i tiden hade Synaptics monopol på ?ngeravtrycksläsare i PC men har tappat detta och både Fingerprints och
Goodix vinner kontinuerligt marknadsandelar vilket är en indikation på att tekniken utvecklats och att Synaptics
inte hängt med i, eller valt bort att inte göra det. Vi tror att Goodix är marknadsledare tätt följt av Fingerprints.

Drivkrafterna för ökad biometri i PC är behov av ökad säkerhet samtidigt som användarna vänjer sig vid biometriska
lösningar via mobiltelefonerna. I september 2021 fattade Microsoft ett beslut som innebär att alla användare
av bolagets produkter tillåts att helt göra sig av med lösenord till förmån för biometrisk autentisering och
autentiseringsappar. Dessutom vill till exempelvis Microsoft och Intel vill ta del av betalningssystemet i Kina,
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vilket kräver biometriska lösningar. Gartner estimerar att 60% av stora och 90% av medelstora företag kommer
implementera lösenordslösa autentiseringsmetoder under 2022.

Även om Fingerprints nu jobbar med fyra av de sex största PC-tillverkarna har de traditionella PC-tillverkare som
HP, Dell och Lenovo historiskt varit försiktiga och har väntat med att introducera biometriska lösningar. Kinesiska
mobiltillverkare såsom Xiaomi har givit sig in på PC-marknaden och då de är vana vid biometrilösningar från sina
mobiler är det naturligt att de integrerar biometri i deras datorer, vilket i sin tur borde driva utvecklingen hos HP,
Dell och Lenovo. Lenovo lanserade sina två första laptop-modeller med Fingerprints sensorer i mars 2022 och har
sedan dess lanserat ytterligare sex modeller.

Enligt Fingerprints förordar även Microsoft nu biometriska lösningar och vill att deras leverantörer ska vara
ESS-kompatibla (Enhanced Sign-in Security är en säkerhetslösning i Windows som kräver specialiserad hårdvara,
drivrutiner och ?rmware som är förinstallerade av tillverkaren i fabriken). Den dominerande lösningen idag är den så
kallade Match-on-Host (MOH) vilket är en lösning som skickar autentiseringsinformationen externt, alt. till enheten
som ska använda informationen. Match-on-Chip (MOC) är en lösning som processar ?ngeravtrycket direkt på chippet
eller i sensorn vilket gör det nästan omöjligt att komma åt informationen på enheten utan att ha rätt ?ngeravtryck.
Detta gör att dettta är den prioriterade lösningen för företagsdatorer.

PC-marknaden är i stort oförändrad kommande år
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...högre marknadsandelar lyfter volymerna
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Potential för en omsättning på 0,9-1,2 mdkr om FPC uppnår sina mål

Antalet datorer i marknaden antas vara i stort oförändrat kommande år med minskat antal Chromebooks och
stationära datorer samt svagt växande antal bärbara datorer. I september 2020 antog Fingerprints att antalet PC
2026 skulle vara oförändrat på 260 miljoner enheter och att penetrationen av ?ngeravtryckssensorer skulle vara två
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tredjedelar med en TAM på ca 170 miljoner enheter 2026, där FPC siktar på en marknadsandel om 40%. Vi antar en
ASP på USD 1,50 vilket skulle ge en potentiell omsättning om ca USD 100m eller 900 mkr.

På grund av det ökade hemarbetet såldes 340 miljoner PC 2021. Med en oförändrad totalmarknad jämfört med 2021
samtidigt som vi håller övriga antaganden oförändrade skulle potentiella omsättningen 2026 vara ca USD 140m eller
1,2 mdkr.
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Access - marknadsledare i en fragmenterad marknad

Med ca 100 miljoner enheter 2026e ser vi en omsättning om ca 550 mkr 2026e. Vi har inte värderat optionaliteten
från till exempel bilindustrin utan tagit Fingerprints antagande om marknad för givna.

Framför allt dörrlås för privata bostäder i Kina

Access stod för merparten av Fingerprints försäljning utanför mobilmarknaden under 2021. Merparten av denna
är till dörrlås för privatmarknaden i Kina. Marknader som håller på att växa fram är dörrlås utanför Kina, bilar,
spelkonsoler, tokens for autentisering och accesskort.

550 mkr i omsättning 2026e

Fingerprints estimerar en marknadsstorlek (TAM) på minst 100 miljoner enheter från 2026e. Marknaden är ytterst
fragmenterad och även om Fingerprints är marknadsledare estimerar vi marknadsandelen till höga ensiMriga
tal. Bolaget strävar efter att försvara sitt ledarskap och vi antar att markandsandelen kommer stiga under
prognosperioden. Vi antar en marknadsandel på 20% 2026e vilket, med en ASP som går från USD 4 2021 till USD 3
(EPBs antagande) skulle innebära en omsättning på cirka 550 mkr 2026e.

Vi antar en TAM om 100 miljoner enheter 2026e...
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Payments - 13-15 mdkr i omsättning 2026e om målsättningarna nås

Med sjunkande totalkostnad för biometriska kort är tekniken det logiska nästa steget i utvecklingen av betal- och
kreditkort. Fingerprints samarbetar med marknadsledarna i hela värdekedjan, som i sin helhet arbetar för att göra
tekniken till en kommersiell succé. 8 banker har lanserat biometriska kort med Fingerprints teknik och runt 25
pilotstudier är pågående. Den initiala feedbacken är mycket god.

Fingerprints estimerar en TAM på 3 miljarder kort 2026e och en marknadsandel på 50%. Konkurrensen är begränsad,
inträdesbarriärerna är höga och med tanke på att Fingerprints samarbetar med marknadsledarna i ekosystemet tror
vi att målen nåbara, om än utmanande. Når man målen skulle bolaget nå en omsättning på 13-15 mdkr vilket, i sin
tur innebär, att Payments utgör den viktigaste optionaliteten för bolaget.

Betal- och kreditkort är det i särklass mest använda betalningsmedlet

Med nästan tre fjärdedelar av alla transaktioner är betal- och kreditkort det i särklass mest använda betalningsmedlet
i butiker. Det är också värt att notera att 50% av alla transaktioner utförs med ett kontaktlöst kort, ett kort som
har både kontaktbaserad och kontaktlös veri?kation - ett så kallat dual-interface-kort. Alla delar av betalningsCödet
växer fortfarande. Mobila betalningar växer mest, följt av kort och därefter kontanter.

Bekvämligheten för konsumenterna är en av drivkrafterna bakom den höga andelen kontaktlös användning. Visas
Back to Business Global Study anger att bekvämlighet är den faktor som värdesätts högst av konsumenterna - 63%
av de som intervjuades angav bekvämlighet som en av de viktigaste faktorerna jämfört med säkerhet som angavs av
54%. 41% av respondenterna sade vidare att de antingen redan bara använder digitala betalmedel eller att de kommer
att gå över helt till digitala de kommande två åren. 23% sade samtidigt att de aldrig enbart kommer att använda
digitala betalmedel.

Hälften av alla transaktioner är kontaktlösa
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Övergången till chipp från magnetremsa 1ck bedrägerierna att minska kraftigt

EMV är en säkerhetsstandard som skapades av Europay, Mastercard och Visa (kontrolleras nu av American Express,
Discover Financial, JCB International, Mastercard, China UnionPay och Visa) för smartkort som använder chip utöver
en magnetremsa. EMV-kort inkluderar både kort som sätts in i en läsare och kontaktlösa kort. Betalkort som använder
EMV-standarden kallas ofta Chip & Pin eller Chip & Signatur. Chip & Pin är vanligast i till exempel Europa, Kanada,
Australien och Nya Zeeland medan Chip & Signatur är vanligast i USA, Mexico, delar av Sydamerika och delar av Asien.

I slutet av 2020 fanns cirka 11 miljarder EMV-kort i cirkulation, vilket var 10% högre än 2019. Nästan 89% av alla
korttransaktioner använde EMV-teknologin medan 66% av korten hade EMV-chip. Enligt Thales skiljer sig dock
användandet av chip åt mellan olika regioner i världen:

• 78% i USA (1,2 miljarder kort)
• 82% i Asien (6,9 miljarder kort)
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• 97-100% i Europa (1,4 miljarder kort)
• 95% i Sydamerika, Kanada och Karibien (1 miljard kort)

En av huvudorsakerna till att kortutgivarna vill använda EMV-teknik är att minska bedrägerierna - enligt Visa
minskade värdet på kortbedrägerierna i USA med 87% mellan september 2015 och mars 2019, vilket visar att tekniken
fungerar.

Delarna i ett smart betalkort

NXP, EPB

När ett 1ngeravtryck ska användas karvas
ytterligare en hålighet där sensorn klistras fast

Natwest, EPB

Kontaktlösa kort står nu för lejonparten av EMV-korten

EMV-smart (Chip & PIN) introducerades i Europa 1995, vilket innebar att helt nya kassasystem (POS - Point of
Sales) behövdes. Chip & Pin kom till USA 2015 vilket gav en skjuts åt tillväxten för EMVn. Samtidigt lanserades det
kontaktlösa kortet i Europa 2007 och växte kraftigt de efterföljande åren. Det tog mindre än halva tiden för det
kontaktlösa kortet att nå massmarknad jämfört med Chip & PIN - det tog 18 år från lansering av Chip & PIN att nå
försäljning på en miljard kort jämfört med 8 år för kontaktlösa.

Försäljningen av Chip & PIN har minskat sedan mitten av 2010-talet och enligt Eurosmart stod kontaktlösa kort för
nästan tre fjärdedelar av totala antalet kort 2021.

Kontaktlösa kort gick om Chip & PIN 2018
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Komponenterna i ett biometriskt betalkort *

Secure Technology Alliance, EPB

* Power Management Unit (PMU) ligger ofta i Secure Element (SE) och i Fingerprints senaste verion (T-shape
Generation 2 - se nedan) är även MCUn valfri

Lägre kostnad för de biometriska korten nyckeln till kommersiell succé

Vid tillverkning av ett betal- eller kreditkort lamineras kortet ihop av Cera lager PVC så att de når rätt dimensioner,
tjockhet, etc. En hålighet är sedan karvad i den vänstra övre delen av kortet varpå en chipp-modul klistras in i
kortet. Kortet är sedan personi?erat - kundens namn graveras eller trycks på kortet och chippet programmeras med
kontoinformation, kod, mm.

När en ?ngeravtryckssensor sätts i kortet kommer ytterligare en hålighet att karvas där sensorn kommer att sättas
in och klistras fast. Fingeravtryckssensorn för betalkort är mer förädlad än den till mobiltelefonen och den är också
större. Den minsta mobilsensorn är nu nere på 15 mm2 medan T-Shape Generation 2-modulen (T2) ligger på 25 mm2.
Då sensorn till mobiltelefonen består av wafern och paketering innehåller sensorn till betalkortet även en modul
(T-Shape-modulen).
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En av huvudfaktorerna för att det biometriska kortet ska nå massmarknad är att få ner kostnaden för kortet, vilket
är en av huvudmålsättningarna för ekosystemets parter. Vi tror att ett kort idag kostar ca USD 10 jämfört med USD
1-3 för ett kontaktlöst betal eller kreditkort. Utvecklingen går mot 1) system-on-package-lösning som integrerar en
del av komponenterna till en applikations-speci?k integrerad krets (ASIC) vilket minskar antalet komponenter samt
2) en enchippslösning där insatsen består av en enskilt chip och en sensor.

För att det biometriska kortet ska bli dominerande tror vi att det biometriska kortet automatiskt ersätter det vanliga
kontaktlösa istället för att det är en opt-in för kunden (vilket det är idag). För att detta ska ske kan inte kostnaden
för det biometriska kortet vara alltför olik kostnaden för det kontaktlösa kortet. Givet den högre säkerheten är det
troligt att samtliga parter i värdekedjan har ett intresse av att driva utvecklingen åt detta håll.

T-Shape generation 2 har en enchipslösning vilket har minskat antalet komponenter och sänkt
totalkostnaden

Fingerprints, EPB

Konsoliderat ekosystem ökar inträdesbarriärerna

Huvudaktörerna i ekosystemet som tillverkar betalkort är mikroprocessortillverkarna, korttillverkarna och
kortutgivarna. Slutkunden är bankerna och kreditinstituten som sedan levererar korten till konsumenten.

• In?neon, STMicroelectronics, NXP och Samsung är de största tillverkarna av mikroprocessorer och säkra
element (secure elements) för smarta kort. Vi tror att In?neon är markandsledare med cirka 50% medan
Samsung har runt 20%. Att det är en så pass koncentrerad marknad är intressant eftersom det borde göra
den mer stabil över tid - inträdesbarriärerna är högre

• Thales (under varumärket Gemalto) är marknadsledare inom korttillverkning följt av IDEMIA och G+D
(Giesecke + Devrient). Vi tror att Thales är marknadsledare med 35-40% och att de tre stora har ungefär
70% av marknaden. Trots den höga koncentrationen är svansen relativt lång och behöver vara med för att
kommersiell succé ska uppnås

• Visa, UnionPay och Mastercard är de största kortutgivarna med cirka 97% av marknaden (Visa hade 40%
2020, UnionPay 32% och Mastercard 24%)
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Överblick över betalkortets ekosystem

EPB

Samtliga delar av värdekedjan samarbetar för att biometriska kort ska lyfta

Biometriska kort är EMV-certi?erade och är ett bra och säkert alternativ till lösenord och PIN. Kortet har inget batteri
utan har en induktiv slinga som använder strömmen från kortterminalen för att överföra informationen mellan
chippen och autentiseringsprocessorn. Informationen sparas lokalt på kortet vilket säkerställer den personliga
integriteten.

Fingerprints samarbetar med alla delar i ekosystemet för att utveckla det biometriska kortet. De mest framträdande
samarbetena är med In?neon, Thales, Mastercard och Visa.

• In?neon, STMicroelectronics och NXP, vilka tillsammans dominerar marknaden för säkra chipp till bankkort,
samarbetar alla med Fingerprints för att utveckla nästa generations lösning för korttillverkarna. I oktober
2021 meddelades att FPC T2-sensor kunde integreras helt med In?neons SLC38-system, vilket innebär att
den biometriska autentisering nu helt kan göras inom In?neons 40 nm säkra element.

• Fingerprints samarbetar med samtliga korttillverkare men framför allt med Thales och G+D. Idex verkar
uteslutande jobba med IDEMIA.

• Mastercard och Visa certi?erade båda korten från Thales som innehöll Fingerprints sensorer under 2020 (i
januari och i oktober) och i slutet av 2021 ?ck Fingerprints en order från en av de tre största korttillverkarna
på den senaste T-shape-sensorn.

• Vidare har Bank Card Test Center (BCTC) i Kina godkänt T2-sensorn samt dess mjukvaruplattform,
Fingerprints-BEP, i sin exakthets- och säkerhetstest. Detta innebär att den högsta nivån av säkerhet har nåtts
både för konsument, banker och korttillverkare.

Att Fingerprints samarbetar med de dominerande tillverkarna av mikroprocessorer för smartkort samt
smartkorttillverkarna själva är positivt och bäddar för en marknadsledande ställning, även om Fingerprints inte
kommer vara först på samtliga marknader. I Sverige är till exempel det första biometriska betalkortet utgivet av
?ntech-bolaget Rocker och är utgivet i samarbete mellan IDEMIA och Fingerprints-konkurrrenten Idex.

Fingerprints jobbar nu mycket med att förenkla arkitekturen på korten. Steg ett är att ta bort microcontrollern
(MCUn) vilket minskar antalet punkter på kortet som ska kopplas ihop och tillåter optimering av produktionen.
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De höga säkerhetskraven gör att konkurrensen är relativt begränsad

Förutom Samsung, som precis lanserade en konkurrerande produkt, ?nns det bara en konkurrent - norska IDEX.
IDEX argumenterar för att deras lösning är billigare - enligt bolaget kostar ett betalkort med deras lösning USD 5
per kort medan vi tror att ett kort med Fingerprints lösning kostar cirka USD 10.

Som vi ser det ?nns det två huvudsakliga skillnader mellan IDEX och Fingerprints. Den första är att IDEX sensor är
baserad på en polymer-lösning medan Fingerprints chipp är silikonbaserad. Idag är det bara IDEX och Synaptics som
använder polymer i sin lösning. Den andra är att när Fingerprints jobbar mot att eliminera komponenter vill IDEX
integrera. Vi tror att elimineringen av komponenter är en av huvuddelarna av att driva ner kostnaden för kortet och
då vi tror att kostnaden över tid kommer närma sig USD 3 (ett kontaktlöst EMV kostar idag USD 1-3) är frågan snarare
hur långt ytterligare IDEX kan driva kostnaden för sin lösning. Idag är Idemias kort anpassat till IDEX lösning.

Samsung är idag en etablerad leverantör av bankchipp och har nyligen lanserat en integrerad lösning med sensor
och bankchipp. Till skillnad från till exempel In?neon, NXP och STM har de dock inget eget operativsystem utan är
en ren hårdvaruleverantör. Då det är osannolikt att Samsung kommer att leverera sensorer till In?neon, NXP och
STM (eftersom de konkurrerar på chipp) tror vi att Samsung kommer att lyckas ta begränsade marknadsandelar.
Med det sagt är det positivt att Samsung har givit sig in i marknaden för att hjälpa till att driva den mot kommersiell
succé. Ju Cer delar av ekosystemet som arbetar för detta desto större sannolikhet för att det materialiseras.

En annan listad aktör i smarta kort-universet är norska Zwipe. De är dock inte en direkt konkurrent till Fingerprints
utan använder IDEX sensorer i sin lösning. Zwipe har exklusiv distribution till Idemias eget chip vilket de endast får
leverera till andra korttillverkare - de får inte sälja direkt till banker. Zwipes lösning använder Idemias operativsystem
för chippet.

God initial feedback för biometriska kort

Åtta banker har lanserat biometriska kort med Fingerprints lösning och det ?nns även två kommersiella lanseringar
med Idemia (svenska Rocker och Manager One). Utöver det ?nns det 25 piloter i marknaden. Fingerprints för vidare
en dialog med tiotals banker. IDEX räknar med ett antal lanseringar av svenska banker och ett tvåsiMrigt antal
kommersiella lanseringar totalt under 2022.

Feedbacken för biometriska kort är hittills mycket god. Enligt en kundundersökning där IDEMIA har betatestat 10
000 konsumenter var 95% nöjda och 81% var villiga att använda ?ngeravtryck istället för PIN. Fingerprints egna
undersökning, som utfördes tillsammans med Kantar under Q3'21 sade sig 59% vilja ha ett biometriskt kort. Bland
de som kände till existensen av ett sådant kort ville 70% ha ett. 52% av respondenterna sade sig vara beredd att byta
bank för att få tillgång till ett biometriskt betalkort och 55% var villiga att betala EUR 3,20 i månaden i kortavgift
för ett biometriskt kort.

Fördelarna för bankerna inkluderar:
• Biometri borde öka kortanvändandet vilket minskar kostnaderna för kontanthanteringen
• Konsumentens tillit borde öka
• Biometriska kort förväntas minska felaktiga återbetalningar

Fördelarna för butiker:
• Snabbare Cöden i butikerna då biometrisk autentisering är snabbare än traditionella kortbetalningar. Detta

leder i sin tur till högre intäkter
• Säkrare betalningar av höga belopp - ?nns inga begränsningar med kontaktlösa betalningar. Betalningar utan

PIN kommer att vara möjliga för alla betalningar
• Butikerna kan räkna med Cer kunder med högre snittköp och lägre kostnader för kontanthanteringen

Fördelarna för konsumenter:
• Kontaktlösa kortbetalningar är beloppsbegränsade och kan idag endast användas för mindre summor.

Med biometriska kort kommer beloppsbegränsningar att kunna elimineras. I dagsläget ligger till exempel
gränserna på EUR 50 i Tyskland och GBP i Storbritannien. Risken för fel vid små summor minskar. Därutöver
kommer gränserna kunna plockas bort - samtliga transaktioner kommer att kunna utföras kontaktlöst med
mycket liten felrisk.
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• Positivt för de delar av befolkningen som inte har möjlighet eller svårt att komma ihåg sin PIN

Kraftig marknadstillväxt kommande år

Kontaktlösa betalningar fortsätter växa kraftigt. Enligt Juniper Research kommer värdet på kontaktlösa betalningar
att tredubblas från cirka USD 0,5 mdr 2020 till USD 1,5 mdr 2024e. Enligt Allied Market Research kommer
marknaden för enheter som används i kontaktlösa transaktioner (smartphones, wearables, smartkort och kortläsare)
att växa 21% per år 2020-2027 från USD 1,2 mdr till USD 5,4 mdr 2027 med cirka 30% tillväxt i smartkort. Skillnaden
i marknadsstorlek beror på hur marknaden de?neras men gemensamt för samtliga estimat är att marknaden för
kontaktlösa betalningar väntas växa väldigt kraftigt kommande år.

Nästan 40% CAGR i kontaktlösa betalningar
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Fingerprints estimerar TAM på 3 miljarder sensorer 2026, vilket skulle ge en omsättning på 13-15 mdkr 2026
om de når målen

Fingerprints estimerar att marknaden som Payments bearbetar - smartkort, wearables och USB-tokens - kommer
att vara 6 miljarder enheter 2026. Av dessa antas merparten vara kontaktlösa och Fingerprints tror att hälften av
dessa kan innehålla en ?ngeravtryckssensor. TAM 2026 är med andra ord 3 miljarder enheter. Fingerprints har
som målsättning att nå en marknadsandel på 50%. Att Fingerprints teknik ?nns med i det enda biometriska kort
från Thales, som är godkänt av både Mastercard och Visa är en konkurrensfördel och en indikation på Fingerprints
försprång, enligt oss.

Vi tror att totala priset för biometriska kort i dagsläget är cirka USD 10, vilket är ner från USD 20 för förra
generationens kort. Nästa generation borde sjunka till cirka USD 7 och Fingerprints tror att den totala kostnaden
för ett biometriskt kort kommer vara lägre än tre dollar 2026, vilket skulle öppna upp för en massmarknad. Som
jämförelse kostar ett kontaktlöst kort USD 1-3.

Enligt våra estimat ligger ASPn för sensorn (T2) i dagsläget på cirka USD 3 vilket är ungefär en tredjedel av kostnaden
för kortet och ner från USD 4-5 för T1. Vi tror att med en totalkostnad för kortet på cirka USD 3 kommer ASPn för
sensorn vara cirka USD 1. Det innebär att potentiell TAM för FPC, om de uppnår sina estimat, är USD 3 mdr 2026
(25-30 mdkr). Fingerprints siktar på 50% marknadsandel vilket skulle innebära en potentiell försäljning om 13-15
mdkr 2026, förutsatt att målsättningarna uppnås.
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Estimat
Drivet framför allt av Payments och PC ser vi en fyrdubbling av omsättningen från 1,4 mdkr 2021e till 5,8 mdkr
2026. Payments skulle då stå för 60% av omsättningen och därmed bulken av tillväxten, men även utan Payments
ser vi en omsättnings-CAGR på 12% 2022-2026e. De högre volymerna och den bättre produktmixen (Mobile, som
har lägst marginaler, växer långsammast) driver marginalen och vi ser bruttomarginalen expandera från 29% 2021
till 37% 2026. Detta gör att vi estimerar att bolaget är EBIT-positivt från helåret 2022 och framåt. Vi ser en kraftig
tillväxt i EBIT från låga nivåer.

Balansräkningen är stark med nettokassa de senaste åren. I takt med att resultatet förbättras kommer kassaCödena
att följa efter och stärka balansräkningen ytterligare. Vi räknar med utdelning från räkenskapsåret 2023e men vi kan
mycket väl se utdelning redan i år.

Estimerar en fyrdubbling av omsättningen fram till 2026e

Vi estimerar en omsättning på 1,8 mdkr 2022e vilket är i mitten av guidance på 1,6-2,0 mdkr och en signi?kant tillväxt
från 1,4 mdkr 2021. Drivet framför allt av Payments men även av PC estimerar vi en fyrdubbling av omsättningen
till 6,1 mdkr 2026e.

Vi räknar med en fyrdubbling av omsättningen...
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Mobile bidrar med 1,2 mdkr 2026e från kapacitiva sensorer
Vi använder IDCs volymestimat för mobiltelefoner (låg ensiMrig tillväxt 2022-26e) och antar att penetrationen
är oförändrad, vilket innebär att de två faktorer som driver försäljningsprognosen är marknadsandelar och ASP.
För att vara försiktiga har vi valt att lägga oss under marknadsandelsmålen (40%) men har ändå antagit att
marknadsandelarna kommer öka - vi har antagit 35% marknadsandel på kapacitiva sensorer.

Förutom marknadstillväxten av kapacitiva sensorer - om kapacitiva marknaden växer snabbare än väntat är det
positivt eftersom Fingerprints är så stora i det segmentet - är ASP och marknadsandelar de variabler som driver
tillväxten. Kombinationen av högre marknadsandelar och viss tillväxt i marknaden gör att vi tror att volymerna
kommer växa 3% per år 2021-2026. Samtidigt så sjunker den genomsnittliga ASPn med 4% vilket innebär att
omsättningen i USD är i stort oförändrad. I svenska kronor ser vi en omsättning för Mobile på 1,2 mdkr 2026e.
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ASPn sjunker och marknadsandelen ökar...
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...PC med 900 mkr...
Med en penetration som går från strax över 20% till strax över 50% till 2026e räknar vi med en PC-marknad på
cirka 170 miljoner enheter 2026e vilket ger en 2022-2026e CAGR på 16%. Samtidigt väntar vi oss att Fingerprints
marknadsandelar går från 2% till 40% då vi antar att merparten av nya lanseringar kommer gå till Fingerprints eller
Goodix och att de två kommer fortsätta att ta marknadsandelar från Synaptics. Detta gör att vi tror att Fingerprints
volymer kommer växa från 1 miljon enheter 2021 till ca 70 miljoner 2026. Med en ASP på USD 1,50 ser vi en
omsättning på strax över USD 100m eller 900 mkr 2026e.

Vi räknar med en ASP på USD 1,50 2026e...
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...och en omsättning på strax över USD 100m 2026e
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...och Access med ca 550 mkr
Vi har begränsad visibilitet av Access marknader och eftersom segmentet är relativt litet använder vi Fingerprints
estimat och marknadsstorlek 2026e i våra beräkningar. Vi estimerar därmed att marknadsstorleken (TAM) kommer
att vara ca 100 miljoner enheter 2026e. Marknadsandelen verkar ha legat på höga ensiMriga tal 2020-2021. Givet
att bolaget strävar efter att fortsätta vara marknadsledare har vi antagit en gradvis ökande marknadsandel till 20%
2026e. ASPn verkar vara cirka USD 4 och prognosticerar att den faller till USD 3 2026e. Detta ger en marknadsstorlek
på cirka USD 300m vilket med 20% marknadsandel ger en omsättning på ca USD 60m eller 550 mkr 2026e.
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Med en marknadsandel på 20%...
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Omsättning på 3,4 mdkr 2026e i Payments
I våra estimat har vi fokuserat på korten eftersom vi inte har tillräckligt med underlag för att göra beräkningar på
wearables och UBS-token. Enligt Eurosmart producerades 2,3 miljarder kontaktlösa kort i världen 2021. Vi har vuxit
denna bas med medelhöga ensiMriga tal fram till 2026 och antagit en liknande utveckling för biometriska kort som
för kontaktlösa. Detta ger en marknad för kontaktlösa kort på 3 miljarder 2026e. Med 25% penetration 2026 innebär
detta cirka 750 miljoner biometriska kort i marknaden 2026e. Med de höga inträdesbarriärerna och de starka banden
till In?neon och Thales med Cera så tror vi 50% markandsandel är rimlig.

Vi antar att ASPn kommer fortsätta att falla snabbt - från USD 3 2021 till USD 1 2023e och att den kommer plana ut
där. Med nästan 380mn kort sålda 2026e antar vi med andra ord en omsättning på nästan USD 800m eller 3,4 mdkr
2026e. Detta kan jämföras med vår antagna omsättning för kapacitiva sensorer i Mobile på 1,2 mdkr 2026e.

25% penetration av biometriska kort...
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Vi antar 50% marknadsandel...
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...vilket ger en försäljning på 3,4 mdkr 2026e
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Lägre kostnadsbas och bättre mix driver marginalerna när volymerna återhämtar sig

Efter de två besparingsprogrammen 2018, vilka sänkte kostnadsbasen med två tredjedelar och därmed anpassade
bolaget för den rådande marknaden, och kräftgången av bruttomarginalen under de två år som följde har nu
bruttomarginalen börja expandera. Vi tror att det är en kombination av högre omsättning och bättre mix som driver
förbättringen.

Vi tror att Mobile låg runt 20% i bruttomarginal 2019-2020 men att vi såg den expandera till nästan 30% under 2021e.
Marginalen ligger enligt våra estimat runt 40% i övriga segment och den högre tillväxten i dessa driver marginalen.
Med nästan 80% av omsättningen utanför Mobile 2026 jämfört med 10% 2021 tror vi att marginalexpansionen
kommer fortsätta. Vi ser 38% bruttomarginal 2026e.

Besparingar och bättre mix har drivit
bruttomarginalen
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Försäljnings- och administrationskostnader väntas stiga i linje med försäljningen - hög EBIT-tillväxt från låga
nivåer

Vi tror att såväl försäljnings- och administrationskostnader kommer stiga i linje med försäljningen medan vi ser
utvecklingskostnaderna som mer stabila. Vi antar att 60% av FoU kostnadsförs och att de kommer att stiga jämnt
under kommande år från de ca 200 mkr de legat på senaste åren.

Även om vi såg positiva kvartal 2021 var Fingerprints EBIT-negativa 2019-2021, men med högre bruttovinst
tror vi att den trend vi såg under H2 kommer fortsätta och ser positiva siMror för 2022 och framåt. I takt
med att bruttomarginalen expanderar följer EBIT med och vi ser marginalen mer än tredubblas den kommande
femårsperioden - från nästan 4% 2022e till strax över 14% 2026e. Detta motsvarar en inkrementell marginal på nästan
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20%. Bolaget guidar för en EBITDA-marginal på 14-18% i Q4 2022e. Vi estimerar 16% för helåret 2023e vilket enligt
oss indikerar att marginalenutvecklingen som vi har estimerat är rimlig.

Stark balansräkning möjliggör utdelning kommande år

Fingerprints var skuldfria med en nettokassa (inklusive leasing-skulder) på nästan 60 mkr i slutet av 2021. I takt med
att resultatet fortsätter att återhämta sig räknar vi med att det fria kassaCödet återhämtar sig i samma omfattning
och att nettokassan därmed fortsätter stärkas genom hela prognosperioden.

Trots den starka balansräkningen emitterade bolaget en obligation i slutet av förra året på ca 300 mkr vilket stärkte
kassan. Det kan ?nnas en rad anledningar till detta. En av dem skulle kunna vara att bolaget förbereder M&A. För
att stärka erbjudandet inom Payments tror vi att ?ntech-bolag inom betalCöden skulle kunna utgöra exempel på
bolag som kan vara aktuella.

Med den starka balansräkningen ser vi utrymme för att återinföra utdelningen. Vi prognosticerar att utdelning
återinförs från nästa räkenskapsår (2023e) men vi kan mycket väl se utdelning redan från 2022e.

Det starka kassaBödet fortsätter stärka
balansräkningen

66 39

-67

49

223
362

520
677

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

FCF (mkr) och nettoskuld (mkr)

FCF Nettoskuld

Bolaget, EPB

Vi tror att utdelningen kommer återinföras
kommande år

0,25

0,50

0,75

1,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2023e 2024e 2025e 2026e

FPC DPS och utdelningsandel

DPS (kr) Utdelningsandel (%)

EPB

Fingerprint Cards – 12 Maj 2022 30 Erik Penser Bank



Värdering - motiverat värde på 27-29 kr med potentiell uppsida till över 50 kr
Vi använder en SOTP när vi värderar Fingerprints eftersom de olika delarna har så distinkt olika slutmarknader
och mognadsgrad. För Mobile, PC och Access får vi ett ackumulerat värde på 21 kr medan vi värderar Payments
till 32 kr. Då osäkerheten, när det kommer till marknadstillväxt, penetration och marknadsandelar, för segmentet
fortfarande är hög väljer vi att enbart reCektera en del av Payments i vårt motiverade värde och ser resterande som
uppsida/optionalitet. IDEX är den främsta konkurrenten på biometriska betalkort och om vi värderar Fingerprints
Payment-segment till 1,5x IDEX för att ta hänsyn till den uppsida konsensus ser i IDEX samt att Fingeprint har
gedigen erfaranhet att producera i skala - vilket IDEX inte har - får vi 8 kr per Fingerprints-aktie. Detta ger oss ett
värde på 28 kr och vi sätter vårt motiverade värde till 27-29 kr med potentiell uppsida till över 50 kr om betalkorten
tar fart. Vår DCF indikerar ett fundamentalt värde på 60 kr.

Vi ser 21 kr i värde utan Payments och 53 kr med...

Anv multiplar (P/S):
Mobile 2x
PC 4x
Access 4x
Payments 4x

EPB

...men väljer att låta vårt motiverat värde endast
reBektera en del av Payments

Optionalitet

EPB

Vi använder en grupp mogna teknikbolag som peer-grupp

Eftersom de olika delarna av Fingerprints har så pass olika drivare, även om tekniken i grunden är densamma, har
vi valt att värdera de olika delarna separat. Inom Mobile har vi dessutom valt att bara värdera den kapacitiva delen
medan vi ser de optiska sensorerna som optionalitet. Eftersom bolaget har satt målsättningar för 2026 och för att
säkerställa att vi fångar den tillväxten som väntas har vi använt denna tidpunkt när vi värderar de olika delarna. Vi
nuvärdesberäknar sedan värdena. Som peer-grupp har vi använt en grupp med teknikbolag och då vi noterar att EV/
S och P/S är snarlika använder vi P/S för enkelhetens skull. I genomsnitt handlas gruppen på P/S på runt 4x.

Peergruppen handlas på EV/S...
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Vi värderar Mobile till 1,7 mdkr eller cirka 6 kr per aktie

Som vi har diskuterat ovan är smartphonemarknaden relativt mogen och vi väljer att lägga oss i den nedre delen av
värderingsintervallet för de kapacitiva sensorerna. Samsung, IBM och Intel ligger på 1,4-2,6x och HP och Dell ligger
på 0,3-0,6x. Givet teknikhöjden i produkterna och potentialen att växa tycker vi att en multipel som ligger i linje
med Samsung, IBM och Intel är mer rättvisande än HP och Dell och vi väljer att värdera Mobile till 2x omsättningen
2026e vilket ger oss ett värde på 2,4 mdkr. När vi nuvärdesberäknar med 8% får vi ett värde på 1,8 mdkr eller strax
över 6 kr per aktie.

Optiska sensorer optionalitet på 650 mkr i omsättning och nästan 3 kr per aktie

Fingerprints har i idag ingen försäljning av optiska sensorer till under-display-marknaden. Bolaget har dock utvecklat
sensorer som man anser är konkurrensmässiga och som de kommer börja sälja i år (2022). Hur bra det kommer att
gå är fortfarande osäkert men vi tror att det räcker med en design-win för att det ska ta fart. Att Fingerprints lösning
klarat certi?ering hos en stor asiatisk OEM, vilket annonserades i Fingerprints Q1-rapport, är därför mycket viktigt.
När man publicerade sina långsiktiga mål (september 2020) angav man en estimerad TAM på 600 miljoner enheter
2026 och att man vill ta 20% av den marknaden, vilket motsvarar 120 miljoner enheter.

Med samma kostnadstruktur som för kapacitiva sensorer anser vi att ASPn borde vara likartad över tid och vi
antar därför en ASP på USD 0,60 2026e. Detta innebär att potentiella intäkter för Fingerprints, om de uppnår sina
målsättningar, är cirka USD 70m eller 650 mkr (USD/SEK 9,00).

Om vi använder IDCs estimat om volymer, Fingerprints antaganden om split mellan kapacitiva och optiska sensorer
och sätter marknadsandelen till 20% 2026 kommer försäljningen vara cirka USD 60 mn eller 570 mkr. Med P/S 2x
och 12% diskonteringsränta (diskonteringräntan är högre än för kapacitiva eftersom det inte ?nns någon försäljning
idag) värderar vi möjligheten med de optiska sensorerna till 750 mkr eller nästan 3 kr per aktie. Det innebär att om
vi lägger ihop kapacitiva och optiska sensorer ser vi en omsättning på 1,8 mdkr 2026 och ett värde på 2,6 mdkr eller
nästan 9 kr per aktie. Den totala marknadsandelen skulle vara nästan 30%.

7% omsättnings-CAGR inkl. optiska sensorer
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Attach raten för surfplattor ökar - 70-75 mkr möjlighet

Penetrationen för surfplattor eller tablets är betydligt lägre än för mobiltelefoner, troligtvis för att de mest har
använts i hemmet. Det ?nns vissa tecken på att detta skulle kunna ändras och att attach raten ökar. En av
anledningarna är att majoriteten av de ?nansiella transaktionerna i Kina sker elektroniskt. Med åtföljande högre
säkerhetskrav öppnas därför möjligheterna för biometrisk autentisering på andra enheter än mobilen, såsom PCn
och surfplattan. Fingerprints har till exempel levererat sensorer till den nya Xiaomi-surfplattan.

Antalet surfplattor har stabiliserats på cirka 150 miljoner enheter. Marknaden toppade 2016, föll 2% per år till botten
2019 och beräknas växa 3% per år fram till 2026. Android har lite mer än hälften av marknaden, Apple har strax
över 30% och Windows resten.
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En penetration på 30% 2026 skulle innebära en TAM på nästan 50 miljoner enheter. Når Fingerprints 30%
marknadsandel med ett ASP på USD 0,6 skulle potentialen vara USD 8m eller 70-75 mkr i försäljning om fem år.
Potentialen är med andra ord relativt liten.

Vi värderar PC till 2,6 mdkr eller nästan 9 kr per aktie...

Med tidigare beskrivna scenario tror vi att vi kommer se kraftig tillväxt inom PC även om marknaden är relativt
mogen. Detta då penetrationen av ?ngeravtryckssensorer kommer att öka samtidigt som vi bedömer att Fingerprints
kommer att ta marknadsandelar. Med en omsättning som fördubblas varje år, i snitt, till 2026e och med en
bruttomarginal som vi tror ligger runt 40% så värderar vi PC till genomsnittet i vår grupp med peers - 4x försäljningen.
Med 4x omsättningen 2026 värderar vi PC till 3,7 mdkr eller 2,6 mdkr motsvarande nästan 9 kr per aktie efter att
ha nuvärdesberäknat med 10%.

...och Access till 5 kr per aktie

Med P/S på 4x, vilket vi ?nner motiverat med den höga volymtillväxten (nästan 50% CAGR 2022-26e) och den relativt
höga ASPn, får vi ett värde på ca 2,2 mdkr, eller 1,6 mdkr nuvärdeberäknat vid 10% diskontering. Det motsvarar
5 kr per aktie.

Med våra antaganden värderar vi Payments till 10 mdkr eller 32 kr/aktie.

Vi tror att Fingerprints kan nå och hålla en marknadsandel på 50% för biometriska betalkort. Med medelhög ensiMrig
tillväxt av kontaktlösa kort och en penetrationsgrad som når 25% (i linje med utvecklingen för kontaktlösa kort) tror
vi att Fingerprints kan nå en omsättning på 3,4 mdkr 2026e.

Det är svårt att hitta direkta konkurrenter till Payments, med relevant marknadsdata, eftersom försäljningen
fortfarande i stort sett är obe?ntlig. In?neon handlas på 3x omsättningen och den genomsnittliga
hårdvaruleverantören på 4x men vi tror att Payments kommer att växa snabbare. Trots den snabba tillväxten värderar
vi, försiktigtvis försäljningen till 4x. Vi applicerar vår målmultipel på omsättningen 2026e och diskonterar tillbaka
med 15% diskonteringsränta, vilket vi tycker är rimligt för att reCektera risken i Payments. Detta ger oss ett värde
på 10 mdkr eller cirka 32 kr/aktie. I den mån vi ser marknaden för biometriska kort och Fingerprints leverera i linje
med vår prognos ser vi utrymme att se över både multipel och avkastningskrav.

Då osäkerheten fortfarande är hög har vi valt att inte reCektera hela Payments i vårt motiverade värde. Vi har istället
valt att använda IDEX, som är en renodlad leverantör av sensorer och lösningar, som riktmärke. Dess marknadsvärde
är ca 1,5 mdkr eller motsvarande strax över 5 kr per Fingerprints-aktie.

Vi har inte gjort någon separat värdering av IDEX men vi konstaterar att den genomsnittliga riktkursen i marknaden
är NOK 4,2 vilket är signi?kant högre än nuvarande kurs (NOK 1,5). Med tanke på den signi?kanta skillnaden mellan
riktkurser och kurs väljer vi att reCektera 1,5x IDEX värde i vårt motiverade värde. Att Fingerprints har lång erfarenhet
av massproduktion av sensorer, vilket IDEX inte har, stödjer detta. Med ovan antaganden bidrar Payments med 8
kr till vårt motiverade värde.
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DCF antaganden

Risk free nominal rate 0,4%

Risk premium 7,0%

Extra risk premium 4,0%

Beta 1,2

Cost of equity 13,6%

Cost of debt (pre-tax) 3,0%

Tax rate 22%

Target debt/(debt + equity) 15%

WACC 11,9%

Terminal value assumptions

Long term growth rate 3,0%

Long term EBIT margin 10,0%

Depreciation (% of sales) 3,0%

Capex (% of sales) 3,0%

Working cap. (% of sales) 4,7%

Tax rate 22%

WACC assumptions

EPB

DCF slutsatser

Sum of PV of FCF (explicit period) 6 800

PV of terminal value (perpetuity formula) 10 726

Enterprise value 17 526

Latest net debt -59

Minority interests  & other 0

Equity value 17 585

No. of shares outstanding (millions) 294

Equity value per share (SEK) 60

Valuation output

EPB

DCF känslighet

59,7728017 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

10,9% 63 67 71 75 80

11,4% 59 62 65 69 73

11,9% 54 57 60 63 67

12,4% 51 53 55 58 61

12,9% 47 49 51 54 57

59,7728017 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

10,9% 46 58 71 83 95

11,4% 43 54 65 76 87

11,9% 39 50 60 70 80

12,4% 37 46 55 65 74

12,9% 34 43 51 60 69

Long-term growth rate
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Ägarbild Fingerprint Cards
Den största ägaren i Fingerprint Cards AB är Johan Carlström med bolag, som kontrollerar 7,05% av kapitalet och
21,31% av rösterna. Därefter följer Legal & General, en leverantör av individuella livförsäkringsprodukter, som
representerar 5,88% av kapitalet och 4,98% av rösterna. Den tredje största ägaren med 3,70% kapital och 3,13%
röster är förvaltningsbolaget ETF Managers Group LLC. Följt av Avanza Pension med 2,88% kapital och 2,44%
röster, samt BlackRock som är en amerikansk fondförvaltare med 2,38% ägande sett till kapital och 2,02% röster.

Styrelse

Nuvarande styrelse i Fingerprint Cards består av 1+6 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Johan Carlström, styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2018. Andra sysselsättningar innefattar privat investeringsverksamhet i egna bolag.
Ägare Velociraptor Ltd. Tidigare VD för Fingerprint Cards AB mellan 2009 och 2015.

So1a Bertling, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2019. Övriga befattningar och styrelseuppdrag omfattar styrelseordförande och
verkställande direktör i ReachIT Consulting AB och UTIlizer AB samt styrelseledamot i SAM Nordic, LSI Beta,
Magis Salutem AB och Zigned AB.

Ted Elvhage, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018. Övriga styrelseuppdrag och annan sysselsättning inkluderar privat
investeringsverksamhet i egna bolag. Ägare och styrelseordförande i Keiretsu Forum Nordics AB samt ägare och
styrelseledamot i Stockholms AMärsänglar Management AB, e14 Invest AB och Gradientech AB.

Alexander Kotsinas, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2017. Övriga befattningar innefattar CFO på BioGaia AB.

Tomas Mikaelsson, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2016. Övriga befattningar och styrelseuppdrag omfattar styreledamot och VD i Zetiq AB,
styrelseledamot i Itaros AB, Sourcingprovider Sweden AB samt Scienti?c Freedom AB.

Dimitrij Titov, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2017. Övriga styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Forsheda Gruppen AB, Real
Fastigheter AB, Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio
Sverige AB och Phantome de Genolier AB. Dimitrij är också styrelseledamot i Vrtcl Gaming Group Sweden AB och
Järnlodet Fastigheter AB.

Juan Vallejo, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i ITS Energy Group AB samt
styrelseledamot i Mercuri International Group AB, TagMaster AB och Elajo Invest AB.

Koncernledning

Fingerprint Cards koncernledning består av:

Christian Fredrikson
VD och koncernchef sedan 2016. Övriga uppdrag innefattar styrelseledamot i Remedy Entertainmet Ltd och SSH
Communications Security Corporation. Christian är också medlem i stiftelsen för Åbo Akademi.

Per Sundqvist
CFO sedan 2018 och har inga andra uppdrag eller befattningar för tillfället.

Pontus Jägemalm
CTO sedan 2019, innan dess har Pontus haft en annan befattning inom Fingerprint Cards. För tillfället har Pontus
inga andra uppdrag eller befattningar.

Ted Hansson
President Mobile, PC & Access China sedan 2022. Ted har inga andra uppdrag eller befattningar för tillfället.
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Thomas Rex
Senior VP Special Projects sedan 2020. Tidigare har Thomas haft andra befattningar inom Fingerprint Cards.
Övriga uppdrag omfattar styrelseordförande i Acconeer AB.

Charles Burgeat
Senior VP Corporate Stategy och Portfolio Management sedan 2019. Charles har inga andra uppdrag eller
befattningar för tillfället.

Michel Roig
President Payments & Access sedan 2022. Innan dess har Michel haft andra befattningar inom Fingerprint Cards.
Inga andra uppdrag eller befattningar för tillfället.
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Fingerprints ESG
Fingerprints arbetar genomgående med hållbarhet i alla led inom verksamhet, produkter och leverantörskedjan.
Detta arbete placerar bolaget i framkant sett till sektorgenomsnittet, där Fingerprints har betyget “A” i MSCI ESG
Ratings. Hållbarhetsarbetet ligger i linje med Cera av FN:s Globala mål och kan åter?nnas inom såväl de ekologiska-,
sociala- och ekonomiska perspektiven.

Environment

Inom Fingerprints verksamhetsnära hållbarhetsramverk, vilket är uppdelat i fyra delområden, åter?nns bland annat
fokus på miljöskydd och eMektiv användning av resurser. Detta refererar då till FN:s Globala mål nummer 12 och 13,
vilka står för Hållbar Konsumtion och Produktion respektive Bekämpa Klimatförändringar. Fingerprints genomför
en klimatrelaterad hållbarhetsrapport, för att möjliggöra kvanti?ering av klimatpåverkan och därefter skapa bättre
förståelse bland samtliga intressenter kring initiativ för att minska negativa eMekter på miljön. Detta gäller bland
annat att belysa koldioxidutsläpp hos inblandade aktörer och genom att samtliga direkta leverantörer skriver under
bolagets uppförandekod, bidrar detta till att aMärsleden strävar i samma riktning.

Social

Fingerprints fokuserar även på FN:s klimatmål nummer 16, som innefattar Fredliga och Inkluderande Samhällen.
Verksamheten bidrar till hållbar utveckling genom möjliggörandet av säkrare biometriska lösningar för både
smarta kort och mobiltelefoner. Detta leder till en lägre grad bedrägerier. Utöver detta har bolaget har varit
del av utvecklingen inom bland annat Aadhaar som drivs på uppdrag av Indiens regering. Fingerprint har en
betydande roll inom Aadhaar för att skapa en o[ciell identitet och på så sätt säkra såväl lokala som nationella
socialförsäkringssystem för hela samhället. Detta arbete stödjer även FN:s Globala mål nummer 1 som berör området
Ingen fattigdom, och därmed individens rätt till en identitet.

Governance

Transparensen i bolagets hållbarhetsmål underlättar för individer inom Fingerprints ledande befattningar att
följa upp processerna i aMärsleden och direkt integrera bolagets riktlinjer och uppförandekod. Fingerprints
ledningssystem är ISO 14001 och ISO 9001-certi?erat, vilka kan kopplas till miljöarbetet samt kvalitetssäkring inom
verksamheten. För uppföljning av internt arbete används även Global Reporting Initiative (GRI).
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Risker
Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i negativ riktning

Mobilmarknaden vänder ner

Våra estimat antar en relativt stabil volymutveckling av smartphones kommande år. Vi har dessutom antagit att
Fingerprints kommer att vinna marknadsandelar då förskjutningen mot sidomonterade smala sensorer är mer
tekniskt avancerade. Våra estimat förutsätter att Fingerprints ökar sina marknadsandelar från ca 30% till 35%. Om
mobilmarknaden skulle falla och/eller om Fingerprints inte tar eller minskar sin marknadsandel är det nedsida på
våra estimat.

ASP börjar åter falla kraftigt

Genomsnittspriset för Fingerprints sensorer har historiskt fallit kraftigt. Prisfallet verkar dock ha stabiliserats under
det senaste året och vi estimerar ett mer stabil prisbild de kommande fem åren. Om priserna skulle börja falla kraftigt
igen ?nns det nedsida på våra estimat.

Under-display-marknaden tar marknadsandel av kapacitiva sensorer

Inom Mobile har vi antagit en i stort sett oförändrad marknad för kapacitiva sensorer medan vi estimerar att
optiska sensorer ska växa med höga ensiMriga tal. Om optiska sensorer skulle ta marknad från kapacitiva sensorer
skulle det drabba Fingerprints oproportionerligt hårt eftersom de är marknadsledare och eftersom kapacitiva
?ngeravtryckssensorer till smartphones idag står för ca 90% av försäljningen.

Penetrationen av 1ngeravtryckssensorer i PC-marknaden avstannar

Vi tror att penetrationen av ?ngeravtryckssensorer kommer gå från runt 20% till strax över 50% de kommande fem
åren och väntar oss samtidigt att Fingerprints kommer ta 40% av denna marknad. Med våra estimat är PC 16% av
omsättningen om fem år, jämfört med Mobiles 21%.

Biometriska betalkort blir aldrig kommersiell succé

Den främsta swing-faktorn i våra estimat är Payments - med våra estimat står Payments för nästan 60%
av omsättningen om fem år. Vi har antagit att penetrationen av biometriska kort kommer att följa samma
penetrationsutveckling som kontaktlösa kort och att penetrationen kommer att vara 25% om fem år. Vi utgår
ytterligare från att Fingerprints kommer att ta 50% av den framväxande marknaden och att ASP kommer att vara
mer stabil än vad den har varit för Mobile.

Fingerprint Cards – 12 Maj 2022 38 Erik Penser Bank



Fingerprint score card

Triggers Risker

 - Kina öppnar upp och leverantörsleden stabiliseras - Mobilmarknaden vänder ner

- Nyheter om kortlanseringar - Under-display-marknaden tar marknadsandelar 

- Marginalförbättringar av kapacitiva sensorer

- Penetration av fingeravtryckssensorer 9 

PC-marknaden avstannar

- Bioimetriska betalkort blir aldrig kommersiell succé

Stöd Agenda

- Marknadsledare inom kapacitiva sensorer Q2 -rapport 18 juli 2022

- En av två stora leverantörer av fingeravtryckssensorer Q3-rapport 19 oktober 2022

till PC-industrin

EPB

Resultaträkning

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Nettoomsättning 1 256 1 356 1 813 2 977 3 899 4 937 6 093

% tillväxt, y/y -14% 8% 34% 64% 31% 27% 23%

Mobile 1 220 1 260 1 241 1 233 1 221 1 216

PC 25 164 311 499 705 933

Access 98 167 253 321 427 552

Payments 12 223 1 172 1 846 2 584 3 392

Kostnad sålda varor -981 -959 -1 232 -1 929 -2 481 -3 103 -3 796

Bruttoresultat (rapporterat) 275 397 581 1 048 1 418 1 834 2 297

Brutto-marginal 22% 29% 32% 35% 36% 37% 38%

Försäljning och administration -215 -262 -350 -575 -753 -954 -1 177

Forskning och utveckling -95 -138 -146 -160 -176 -194 -213

Övriga rörelsekostnader -332 -4 -6 -10 -13 -16 -20

EBIT (rapporterat) -366 -8 79 303 476 671 887

Jämförelsestörande poster -341 0 0 0 0 0 0

EBIT (justerat) -25 -8 79 303 476 671 887

EBIT-marginal -2% -1% 4% 10% 12% 14% 15%

Avskrivningar -77 -93 -140 -185 -210 -245 -275

EBITDA (rapporterat) -289 85 219 489 686 916 1 162

EBITDA (justerat) 52 85 219 489 686 916 1 162

EBITDA-marginal 4% 6% 12% 16% 18% 19% 19%

Finansiella intäkter 0 7 7 7 7 7 7

Finansiella kostnader -16 0 -28 -27 -17 -2 -2

Resultat före skatt -381 -1 57 283 465 675 892

Skatter 40 1 -13 -62 -102 -149 -196

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat (rapporterat) -340 0 45 220 363 527 696

Nettoresultat (justerat) -36 -1 45 220 363 527 696

Bolaget, EPB
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Balansräkning

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

TILLGÅNGAR

Goodwill 502 555 555 555 555 555 555

Övriga immateriella tillgångar 258 283 308 324 335 342 341

Materiella anläggningstillgångar 32 31 31 31 31 31 32

Räntebärande anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 47 54 54 54 54 54 54

Summa anläggningstillgångar 838 923 947 963 975 981 981

Varulager 136 159 213 350 458 580 716

Kundfordringar 196 280 374 615 805 1 020 1 258

Övriga omsättningstillgångar 28 63 66 76 84 92 102

Likvida medel 377 374 374 374 390 671 1 051

Summa omsättningstillgångar 737 876 1 028 1 415 1 737 2 363 3 127

SUMMA TILLGÅNGAR 1 575 1 799 1 975 2 378 2 712 3 344 4 108

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 183 1 027 1 072 1 219 1 434 1 740 2 142

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 1 183 1 027 1 072 1 219 1 434 1 740 2 142

Långfristiga finansiella skulder 10 304 292 183 12 12 12

Pensionsavsättningar 0 0 0 0 0 0 0

Uppskjutna skatteskulder 21 17 17 17 17 17 17

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0

Summa långfristiga skulder 30 321 309 199 28 28 28

Kortfristiga finansiella skulder 13 11 11 11 11 11 11

Leverantörsskulder 201 222 297 487 638 808 997

Skatteskulder 2 14 14 14 14 14 14

Övriga kortfristiga skulder 146 204 273 448 586 743 916

Summa kortfristiga skulder 362 451 595 960 1 250 1 576 1 938

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 575 1 799 1 975 2 378 2 712 3 344 4 108

Bolaget, EPB

KassaBödesanalys

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Nettoresultat (rapporterat) -340 0 45 220 363 527 696

Icke kassaflödespåverkande poster 411 119 140 185 210 245 275

Förändringar i rörelsekapital 87 -95 -8 -21 -17 -19 -21

Kassaflöde från den operationella verksamheten 158 24 176 384 556 753 949

Investeringar i anläggningstillgångar -119 -91 -118 -142 -163 -188 -214

Fritt kassaflöde 39 -67 57 243 392 565 735

Förvärv och avyttringar 0 0 0 0 0 0 0

Utdelningar 0 0 0 -74 -147 -221 -294

Nyemission / återköp -190 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar -19 58 -57 -169 -230 -64 -61

Kassaflöde -170 -8 0 0 16 281 380

Omräkningsdifferenser i likvida medel -17 6 0 0 0 0 0

Nettoskuld (inkl. IFRS 16) -354 -59 -71 -180 -367 -648 -1 028

Bolaget, EPB
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Tillväxt och marginaler

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Omsättningstillväxt -14% 8% 34% 64% 31% 27% 23%

EBIT-tillväxt, justerad n.m n.m n.m 283% 57% 41% 32%

EPS-tillväxt, justerad n.m n.m n.m 393% 65% 45% 32%

Bruttomarginal 22% 29% 32% 35% 36% 37% 38%

EBITDA-marginal (justerad) 4,1% 6,3% 12,1% 16,4% 17,6% 18,6% 19,1%

EBIT-marginal (justerad) -2,0% -0,6% 4,4% 10,2% 12,2% 13,6% 14,6%

Skattesats 11% 110% 22% 22% 22% 22% 22%

Bolaget, EPB

KapitaleKektivitet

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

ROE, justerad -2% 0% 4% 19% 27% 33% 36%

ROCE, justerad -2% 0% 6% 22% 34% 42% 46%

ROIC -2% -1% 6% 23% 35% 48% 63%

Investeringar / omsättning 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Varulager / omsättning 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Rörelsekapital / omsättning 1% 6% 5% 4% 3% 3% 3%

Kapitalomsättningshastighet 0,8x 0,8x 0,9x 1,3x 1,4x 1,5x 1,5x

Bolaget, EPB

Finansiell ställning

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Nettoskuld -354 -59 -71 -180 -367 -648 -1 028

Soliditet 75% 57% 54% 51% 53% 52% 52%

Nettoskuldsättningsgrad -30% -6% -7% -15% -26% -37% -48%

Nettoskuld / EBITDA -6,9x -0,7x -0,3x -0,4x -0,5x -0,7x -0,9x

Bolaget, EPB

Aktiedata

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

EPS, rapporterad -1,10 0,00 0,15 0,75 1,23 1,79 2,36

EPS, justerad -0,12 0,00 0,15 0,75 1,23 1,79 2,36

FCF per aktie 0,13 -0,23 0,20 0,82 1,33 1,92 2,50

Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Eget kapital per aktie 3,8 3,5 3,6 4,1 4,9 5,9 7,3

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) 308,8 295,4 294,2 294,2 294,2 294,2 294,2

Bolaget, EPB
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Bolagsfakta
Största aktieägare Aktier

Johan Carlström 7,1%

Legal & General 6,4%

Avanza Pension 2,9%

Blackrock 2,4%

Svenska Handelsbanken 1,2%

Ordförande Johan Carlström

Verkställande direktör Christian Fredrikson

Finansdirektör Per Sundqvist

Investerarkontakt Stefan Pettersson

Hemsida https://www.fingerprints.com

Bolaget, Holdings, EPB

Försäljning per segment 2026e

Mobile
21%

PC
16%

Access
4%

Payments
59%

EPB
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veri?erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i ?nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera ?nansiella instrument såsom till exempel kassaCödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassi?ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi?ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaCöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaCöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassi?ceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonCiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonCikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonCikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett ?nansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aMärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade ?nansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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