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Intellicheck Inc. - $9.69 

Intellicheck, Inc. e o companie de tehnologie care 

dezvoltă, integrează și comercializează soluții 

tehnologice care opresc furtul de identitate și frauda prin 

autentificare în timp real a identității și verificarea 

vârstei. 

Compania face posibilă pentru clienții săi creșterea 

veniturilor, îmbunătățirea serviciilor pentru clienți și 

creșterea eficienței operaționale. 

Compania oferă produse de sisteme de identitate, 

inclusiv produse de identificare comercială, cum ar fi ID Check SDK pentru dezvoltatorii de software; Retail ID, o soluție 

de autentificare care autentifică documentele de identificare; Retail ID Online, autentifică documentele de identificare ale 

unui utilizator online; Retail ID Mobile care oferă avantajele de reducere a fraudei ale Retail ID; Age ID, o desemnare 
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pentru diferite dispozitive portabile; Guest ID, o aplicație software care accelerează check-in-ul și verificarea ID-ului la 

hoteluri și moteluri; ID Check PC, o soluție software independentă; Software State Aware; Produse software pentru 

dispozitive de colectare a datelor; și aplicații software chioșc de aplicații de credit instant. 

Obține venituri prin vânzarea de sisteme, taxe de abonament, vânzarea de upgrade-uri de software și programe extinse 

de întreținere. 

Cele mai importante argumente pentru investiția in Intellicheck Inc. 

● Un proces de vânzări extrem de eficient 

● Un avantaj competitiv care aproape că exclude 

concurența. 

● Un CEO capabil care a transformat în bine afacerea 

● Compania tocmai a devenit profitabilă 

● Se bazează pe un model scalabil, și are marje brute de 

88% 

● Vânzări într-o creștere puternică  

● Potențial mare de a crește în domeniul online 
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Rezultatele ultimului trimestru, încheiat la 30 septembrie 2020 

Veniturile totale pentru al treilea trimestru încheiat la 30 septembrie 2020 au crescut cu 40% la $2.699.000 față de 

$1.930.000 în aceeași perioadă a anului 2019. Veniturile SaaS pentru al treilea trimestru au crescut cu 57% și au totalizat 

$2.451.000 față de $1.564.000 în 2019 și au crescut 47% față de al doilea trimestru al anului 2020. 

CEO-ul Bryan Lewis a spus că rămâne cu optimist chiar dacă pandemia continuă să aibă repercusiuni la nivel național, 

„Eficacitatea dovedită a sistemului nostru de autentificare “multi-point”, care nu necesită hardware suplimentar, este un 

avantaj competitiv pe care îl împărtășim cu clienții noștri care pot lua decizii mai bine informate, cu impact direct asupra 

profitului lor. " 

Lewis a concluzionat: „Întrucât cumpărăturile online continuă cu o creștere fără precedent, credem că suntem într-o 

poziție excelentă de a fi o forță dominantă în spațiul persoană-ne-prezentă, la fel cum suntem în spațiul local sau 

persoană-prezentă, deoarece primul pas este cel mai important - autentificarea. Trebuie să fii sigur că actul de identitate 

este autentic. Este credința noastră că - și asta ne spun clienții noștri - niciun concurent nu poate oferi certitudinea pe care 

o oferim noi. " 

Profitul brut ca procent din venituri a fost de 89,1% pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2020, comparativ cu 

86,6% în Q3 2019. Creșterea marjei brute a fost determinată de mixul de vânzări. 
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Venitul net pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2020 a fost de $32.000. Asta înseamnă aproape 0 pe acțiune 

diluată, dar ce e îmbucurător e că Intellicheck a trecut pragul la profitabilitate, în timp ce veniturile au o creștere puternică. 

În același trimestru al anului 2019 pierderea netă a fost -$568.000 sau -$0,04 pe acțiune diluată. 

Un avantaj competitiv care nu le dă nicio șansă concurenților  

Software-ul Intellicheck se conectează la POS-ul unui retailer și permite funcționarului să verifice dacă permisul de 

conducere al unui client este real, ceea ce se face prin scanarea codului de bare de pe partea din spate. 

Sună foarte simplu. 

Trucul este că DMV-ul(Department of Motor Vehicles) fiecărui stat din USA are încorporate atribute secrete în codurile de 

bare pentru a se asigura că pot detecta un permis real. Dacă cineva încearcă să creeze un ID fals, poate falsifica ușor 

partea din față, dar nu poate ști care sunt atributele ascunse din codul de bare. 

Intellicheck este singura companie care știe care sunt toate atributele pentru DMV-ul fiecărui stat. 

Au aceste informații deoarece atunci când un DMV alege un producător pentru licențele sale, IDN primește un lot de 

testare pentru a verifica dacă sunt reale. 

IDN face acest lucru gratuit; plata pentru ei e informația. 

Astfel, IDN poate detecta foarte ușor dacă un ID este real. Alții susțin că pot face acest lucru, dar nu e adevărat. 
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Aceștia fie scanează doar fața permisului, care este mai puțin precisă, sau încearcă să folosească diferiți algoritmi pentru 

a interpreta codul de bare, dar acest lucru este mai scump de făcut și DMV-urile modifică periodic atributele. 

Nimeni nu poate reproduce acuratețea și eficiența IDN. 
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De ce e util acest lucru? 

Comercianții cu amănuntul permit: 1) aplicații de card de credit doar cu un ID și un număr de securitate socială; și 2) 

„tranzacții cu cardul în lipsă” (adică doar prin prezentarea unui act de identitate). 

Ambele sunt supuse fraudelor; apare cineva care pretinde că e altcineva folosind un act de identitate fals. 

IDN elimină această fraudă și îi spune imediat retailerului că ID-ul nu este real. 

IDN își vinde software-ul către emitenții din spatele programelor de carduri de credit private label. 

12 companii (zece bănci plus Amex și Discover) sunt responsabile pentru 99% din aceste programe. 

Băncile introduc apoi software-ul către partenerii lor de retail (pentru că băncile suportă costul fraudelor). 

E un proces de vânzare extrem de eficient pentru IDN. 

Trebuie să facă înțelegeri doar cu 12 companii, care apoi “împing” produsul mai departe. Comercianții cu amănuntul 

descarcă pur și simplu software-ul în POS-ul lor existent și asta-i tot. 

În prezent, IDN are contracte cu 5 dintre aceste 12 mari companii și poartă discuții cu ceilalți. 

IDN primește un comision pentru fiecare scanare a unui act de identitate, ceea ce e în mod clar un model foarte scalabil. 

De fapt, managementul susține că nu e nevoie să angajeze mai mulți oameni pentru a continua dezvoltarea afacerii. Cu 

marje brute de 88%, cred că marjele incrementale (pentru vânzările noi) vor fi aproape de aceasta. 

COVID a oprit ușor progresul, deoarece multe magazine au fost închise o perioadă, dar cu toate acestea, vânzările au 

crescut cu 49% în trimestrul 2 și cu 47% în al treilea. 
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IDN are acum o capitalizare de $184 milioane și estimările de vânzări pentru 2021 sunt de $16 milioane (11.5x).  

Tocmai au devenit profitabili și cresc în continuare rapid, iar cu marje incrementale de peste 80%, ar trebui ca profitul să 

crească considerabil pe parcursul următoarelor trimestre. 

Conducerea consideră că piața adresabilă, dacă vor realiza înțelegeri cu toți cei 12 emitenți, ar fi de $180-$250 milioane 

doar în magazinele fizice. 

E posibil ca IDN să fie achiziționată înainte să ajungă la maximul de vânzări, dar și în acest caz avem potențial bun de 

profit. 

La începutul anului 2018, Bryan Lewis a devenit CEO și a transformat compania. El a schimbat strategia concentrându-se 

pe parteneriate cu băncile și emitenții de carduri de credit. Am încredere că sub conducerea lui lucrurile vor continua să 

evolueze pozitiv și că e o investiție excelentă pentru noi. 

 

ACTIUNE 

Cumpără acțiuni Intellicheck Inc. (NASDAQ: IDN) la orice pret sub $11 per acțiune.  
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--- 
Clubul Investitorilor 

Pe 2021! 
---- 
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