
Pressmeddelande	  2017-‐01-‐19	  

Börsraketen	  Fingerprints	  osannolika	  resa	  i	  ny	  bok	  
Fingerprint	  Cards	  är	  bolaget	  som	  gått	  från	  fiasko	  till	  succé	  och	  blivit	  den	  mest	  handlade	  aktien	  
på	  Stockholmsbörsen.	  Men	  området	  kring	  bolaget	  är	  minerad	  mark	  och	  flera	  toppchefer	  har	  
åtalats	  för	  insiderbrott.	  Nu	  berättas	  hela	  den	  spännande	  historien	  i	  boken	  ”Fingerprint	  –	  the	  
story”,	  som	  kommer	  ut	  den	  26	  januari.	  

”Fingerprint	  –	  the	  story”	  är	  ett	  reportage	  skrivet	  av	  ekonomijournalisterna	  Karolina	  Palutko	  
Macéus	  och	  Per	  Agerman.	  

Fingerprint	  Cards	  har	  gjort	  en	  osannolik	  resa	  på	  börsen	  och	  har	  numera	  över	  60	  000	  aktieägare.	  
I	  takt	  med	  att	  spekulationskarusellen	  snurrat	  allt	  snabbare	  har	  många	  svenskar	  blivit	  
mångmiljonärer	  –	  inte	  minst	  bolagets	  egna	  toppchefer.	  Men	  det	  finns	  också	  en	  betydligt	  mindre	  
smickrande	  sida.	  Hittills	  har	  sex	  personer	  kring	  bolaget	  åtalats	  för	  insiderbrott.	  

– Boken	  ger	  läsaren	  en	  unik	  inblick	  bakom	  kulisserna	  i	  börsens	  hetaste	  bolag.	  Många	  lär	  nog	  bli 
förvånade	  över	  vad	  som	  pågår	  i	  det	  dolda	  på	  insidan	  och	  vad	  som	  samtidigt	  syns	  utåt,	  säger 
Karolina	  Palutko	  Macéus.

Fingerprint	  är	  flitigt	  omskrivet	  på	  nätet	  och	  det	  går	  knappt	  en	  dag	  utan	  att	  bolaget	  får	  rubriker	  i	  
media.	  Men	  hittills	  har	  ingen	  försökt	  sig	  på	  att	  göra	  en	  djupare	  granskning	  av	  bolaget.	  
”Fingerprint	  –	  the	  story”	  spänner	  över	  35	  år,	  från	  den	  första	  idén	  av	  uppfinnaren	  Bo	  Löfberg,	  till	  
dagens	  miljardbolag	  på	  Stockholmsbörsen.	  

– Det	  är	  en	  fascinerande	  bolagsresa	  som	  kunde	  ha	  tagit	  ände	  med	  förskräckelse	  flera	  gånger 
om.	  På	  vindlande	  vägar	  har	  fingeravtrycksidén	  hållits	  vid	  liv	  och	  övervunnit	  flera	  hinder	  längs 
vägen,	  men	  fler	  återstår,	  säger	  Per	  Agerman.

Under	  2017	  står	  bolaget	  inför	  stora	  utmaningar	  samtidigt	  som	  flera	  tidigare	  nyckelpersoner	  
ställs	  inför	  domstol	  misstänkta	  för	  insiderbrott.	  Författarna	  kommer	  att	  fortsätta	  följa	  
utvecklingen	  på	  den	  egna	  sajten	  www.fingerprintboken.se.	  

Behöver	  du	  ett	  recensionsexemplar?	  Skriv	  till	  info@fingerprintboken.se.	  

Läs	  mer	  om	  boken	  och	  ladda	  hem	  pressbilder	  på	  www.fingerprintboken.se.	  



Om	  boken	  
Fingerprint	  -‐	  the	  story	  ges	  ut	  26	  januari	  2017	  på	  nystartade	  Avtryck	  Förlag	  som	  ägs	  av	  
författarna	  gemensamt.	  Boken	  går	  att	  köpa	  via	  de	  stora	  nätbokhandlarna	  och	  hos	  välsorterade	  
bokhandlare.	  

Om	  författarna	  
Karolina	  Palutko	  Macéus	  skrev	  boken	  ”Det	  är	  jag	  som	  äger	  Carnegie”,	  Maktspelet	  om	  Sveriges	  
mest	  anrika	  investmentbank	  (Ekerlids	  2014).	  Karolina	  är	  ekonomijournalist	  med	  bakgrund	  på	  
Dagens	  industri,	  TV4	  Nyheterna	  och	  som	  presschef	  på	  Finansinspektionen.	  

Per	  Agerman	  är	  ekonomijournalist	  med	  bakgrund	  som	  chefredaktör	  på	  Realtid.se	  och	  reporter	  
på	  bland	  annat	  Affärsvärlden.	  Per	  är	  en	  av	  författarna	  till	  boken	  Insiders	  (Atlas	  2010).	  


