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Fingerprint Cards AB (publ): Johan Carlström lämnar styrelsen efter dom i
Stockholms tingsrätt och ersätts av Dimitrij Titov som styrelseordförande
Stockholms tingsrätt har idag meddelat att Fingerprints styrelseordförande Johan Carlström har befunnits skyldig
till grovt insiderbrott vid fyra tillfällen och att han döms till fängelse i 1 år och 6 månader. Domen finns tillgänglig
på tingsrättens webbplats.
Som en konsekvens av denna dom lämnar Johan Carlström styrelsen och avgår därmed som styrelseordförande i
Fingerprint Cards AB.
Johan Carlström kommenterade: ”Jag konstaterar med stor förvåning och besvikelse att Stockholms tingsrätt har
kommit fram till en slutsats som jag och mina försvarare menar är felaktig. Mot bakgrund av tingsrättens dom
har jag dock för bolagets bästa beslutat lämna styrelsen i Fingerprint Cards AB.”
Styrelsen har tillförordnat Dimitrij Titov till ordförande med omedelbar verkan, och planerar att kalla till en extra
bolagsstämma.
Dimitrij Titov kommenterade: ”I denna situation tar jag mig an rollen som ordförande med hundraprocentigt
engagemang. Styrelsens arbete fortsätter oavbrutet, med en stark gemensam syn på företagets utmaningar,
affärsmodell och strategi.”
För information, vänligen kontakta:
Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com
Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 11:30 CEST.

Om Fingerprints
Fingerprints är världens ledande biometriföretag. Vi tror på ett säkert och användarvänligt universum, där du är nyckeln till
allt. Våra lösningar finns i miljontals elektroniska produkter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Vi
erbjuder säker och bekväm identifiering och autentisering – with a human touch. För mer information besök vår webbplats,
läs vår blogg och följ oss på Twitter. Fingerprints är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B)

Fingerprint Cards AB (publ) | Box 2412 | 403 16 Göteborg, Sweden | www.fingerprints.com

