
 

 
Crunchfish AB  •  www.crunchfish.com  •  info@crunchfish.com  

Rättelse - Crunchfish beviljat sitt första patent inom förstärkt 
verklighet 
 
Pressmeddelande, Malmö den 15 november 2016 - Patent- och Registreringsverket (PRV) 
har idag utfärdat svenskt patent 538 778 till Crunchfish för gruppering och filtrering av 
mobilanvändare som befinner sig i närheten av varandra. Detta är Crunchfish första beviljade 
patent inom förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR).  
 
Inom produktområdet Connected AR har Crunchfish sedan 2014 produkten aBubbl®, som på 
flera sätt kan förstärka verkligheten för den mobila användaren. aBubbl® kan användas i 
vilken Android eller iOS app som helst och gör det möjligt för användare att upptäcka och 
kommunicera med andra i närområdet. Patentet avser gruppering och filtrering, vilket gör det 
möjligt att kategorisera mobilanvändare i subgrupper. Syftet är att kunna identifiera och 
räkna antalet medlemmar eller selektivt dela och utbyta information mellan subgrupper. 
 

 
Med patentets teknologi kan mobilanvändare identifiera och söka efter en viss kategori av användare som 
befinner sig i närheten och sedan dela eller mottaga information till/från sådana subgrupper. 

 
"Detta är ett grundpatent och kommersiellt viktigt för Crunchfish. Inte bara för att det är vårt 
första inom förstärkt verklighet, utan för dess vida och fundamentala skyddsomfång. Att 
gruppera användare i subgrupper utgör kärnfunktionalitet i alla sociala applikationer inom 
sociala media, dating, affärsnätverk, möten, kollaborativa spel, till exempel.", säger Joachim 
Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish och även ansvarig för bolagets IP-portfölj. 
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Crunchfish patentportfölj 
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 51 aktiva patent och patentansökningar inom 
två teknologiområden - geststyrning och förstärkt verklighet. Det finns 10 unika uppfinningar 
inom geststyrning vilka samtliga har blivit beviljade patent samt 13 unika uppfinningar inom 
förstärkt verklighet, där denna PR påvisar det första beviljade patentet inom området. 
Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.  
 
Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som 
bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt 
till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt 
verklighet. 
 

För ytterligare information kontakta:  
Styrelseordförande Joachim Samuelsson +46 708 464 788 eller VD Joakim Nydemark +46 
706 351 609. 
 
 
Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016. 
 
 
 
Om Crunchfish 
Crunchfish utvecklar och marknadsför mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med förstärkt 
och virtuell verklighet samt annan konsumentelektronik. Bolagets produkt Touchless A3D® inom 
geststyrning gör det möjligt att interagera med handgester medan aBubbl®gör det möjligt att aktivera 
förstärkt verklighet i vilken Android eller iOS applikation som helst.  
 
Crunchfish har sitt huvudkontor i Malmö och har 17 anställda. Crunchfish aktie handlas på NASDAQ 
OMX First North under kortnamnet CFISH och har cirka 1 000 aktieägare. Sedermera är bolagets 
Certified Adviser. Mer information om bolaget finns på crunchfish.com.  
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