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Precise utser Patrick Höijer till ny VD
Styrelsen i Precise har utsett Patrick Höijer till ny VD för bolaget. Han tillträder senast den 1 
juni 2022.

Patrick Höijer har sedan 2015 innehaft ledande roller på betallösningsbolaget Nets Group (numera 
Nexi Group). Han kommer senast från en roll som ansvarig för storkundsverksamheten som omfattar 
DACH-regionen, Norden och Baltikum samt landschef för Sverige.

”Under 2021 har Precise gjort stora framsteg. Efter förvärvet av EastCoast har vi stärkt vårt 
affärsområde Digital Identity. Samtidigt har Algo-affären utvecklats bra med flera nya starka partners. 
Bolaget är nu väl rustat för att kapitalisera på de marknader vi verkar. Patrick Höijer tillför gedigen 
erfarenhet av tillväxt i SaaS-bolag och har precis den affärsförståelse som krävs för att driva Precise 
genom nästa fas”, säger Torgny Hellström, styrelseordförande för Precise.

”Precise är ett välskött bolag med spännande kundlösningar och med en underliggande stark affär. 
Med digitaliseringen i samhället ser jag en ökande efterfrågan på lösningar inom digital identitet. Jag 
ser fram emot att få leda Precise i denna fas med att ytterligare stärka bolagets SaaS-erbjudande i 

”, säger Patrick Höijer, ny VD för Precise.samarbete med medarbetare, kunder och partners

Fredrik Sjöholm kommer att vara tillförordnad VD från den 1 mars 2022 till dess att Patrick Höijer 
tillträder.

För mer information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, styrelseordförande
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com

Om oss

Precise Biometrics AB (publ) ("Precise”) är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget 
erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin 
egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise har två affärsområden; Digital 
Identity och Algo, och verkar från sina kontor i Lund, Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. 
Precise aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (PREC). För mer information, vänligen besök www.
precisebiometrics.com

Denna information är sådan information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-02-09 08:00 CET.
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