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CRUNCHFISH AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Crunchfish tecknade ett tilläggsavtal med kinesis-
ka telefontillverkaren OPPO som löper under ett år 
med en förbetald licensavgift på 1,3 MSEK vilken 
intäktsfördes under kvartal fyra.

• Bolaget tecknade sitt första kommersiella avtal 
inom AR avseende produkten aBubbl®. Avtalet har 
en löptid på två år med möjlighet till förlängning 
och avser en betallösning med intäkt i form av en 
del av transaktionsvolymen. 

• Crunchfish tecknade ett tilläggsavtal med tele-
fontillverkaren TCL Communication. Avtalet avser 
en utökning av befintligt licensavtal och ger TCL 
rätten att under två år använda ytterligare gester 
i den globala telefonmodellen Alcatel Shine Lite. 

• Det första patentet inom AR beviljades i Sverige 
i november 2016. Crunchfish har totalt 51 aktiva 
patent och patentansökningar nationellt och inter-
nationellt varav 13 är unika innovationer inom AR 
kopplade till aBubbl®.

• Crunchfish genomförde i november en ägarsprid-
ning genom att erbjuda allmänheten i Sverige 
möjligheten att teckna aktier i bolaget. Emissionen 
blev kraftigt övertecknad och den 11 november 
2016 togs bolagets aktie upp för handel på Nasdaq 
First North. Emissionen ökade bolagets likvida 
medel med 54,2 MSEK.

KVARTAL OCH ÅR I KORTHET Q4 2016  (2015) HELÅR 2016 (2015)

• Omsättning, TSEK 2 009  (1 268) 2 690  (3 594)

• Resultatet före skatt, TSEK -3 341  (-3 114) -12 534  (-9 948)

• Resultatet per aktie, SEK -0,25  (-2,92) -0,96  (-9,33)

• Soliditet, % 91,7  (63,5) 91,7  (63,5)

• Förändring av likvida medel, TSEK 41 284  (-333) 39 348  (-20 760)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG

• Avantis Systems Ltd som erbjuder tekniklösningar 
till skolor, tecknade ett licensavtal för användning 
av bolagets geststyrningsteknik för VR-interaktion 
i sin utbildningsplattform classVR.com. Licensavta-
let löper initialt under tre år med en royaltyintäkt 
per såld enhet och en direkt intäkt på €37 500. 

• Crunchfish erhöll ytterligare två patent inom 
förstärkt verklighet avseende sätt för aktiva 
mobilanvändare att upptäcka passiva användare 
som befinner sig i närheten. Patenten stärker de 
kommersiella förutsättningarna för affärsområdet 
Connect AR och företagets unika produkt aBubbl®.

Crunchfish positionerar sig inom AR/VR och 
fördjupar samarbetena inom geststyrning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Lenovo YOGA tab3 lanserades globalt under första 
kvartalet med geststyrning från Crunchfish.

• Ett samarbete med Intel kring 3D sensorer inled-
des under februari.

• Bolaget erhöll sitt tionde svenska patent och sina 
tre första amerikanska inom geststyrning.

• Vodafone lanserade under sommaren en ny premi-
um mobiltelefonmodell, Smart Platinum 7, innehål-
lande Crunchfishs teknologi.
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VDs KOMMENTAR

fördelarna är betydande. Den globala marknaden för 
teknik inom sektorn uppskattas komma överstiga $250 
miljarder år 2020 enligt Global EdTech Report.

Vi tecknade ett första kommersiellt avtal inom pro-
duktområdet Connected AR, där vår produkt aBubbl® 
gör det möjligt för en användare att identifiera, 
kommunicera och dela information med andra enhe-
ter i närheten. Avtalet innebär att tekniken kommer 
användas för att skapa tjänster inom området ”Mobile 
Wallet”, vilket är ett växande marknadssegment inom 
Connected AR.

Tilläggsavtalen med de kinesiska telefontillverkarna 
OPPO och TCL är exempel på fördjupade samarbeten, 
vilket är ett viktigt led i vår tillväxt. Med fortsatt nya 
projekt inom områden med hög volym eller hög royalty 
skapar vi omsättning och resultat över tid. 

Marknadsbearbetningen i USA är inledd genom att 
i ett första steg engagera lokala säljagenter parallellt 
med sökande efter en egen lokal representant. Det 
är vår bedömning att marknaden inom Connected 
AR i USA kommer se en betydande tillväxt, men även 
geststyrning växer inom flera segment.

Vi har lagt ett händelserikt år bakom oss som skapat 
förutsättningar att ta tillvara marknadspotentialen för 
våra lösningar. Vi fortsätter exekvera enligt plan och 
jag ser ett år framför mig där både AR och VR växer 
sig starkare parallellt med att vår AR-lösning aBubbl® 
kommersialiseras. 

Sista kvartalet 2016 har präglats av flera spännande 
ordrar, accelererad utveckling och bolagets börsnote-
ring. Crunchfish står idag starkare än någonsin. Vi har 
fördjupat relationerna med våra kunder och ser att 
fler marknadssegment i allt högre grad efterfrågar 
geststyrning. Flera av de större aktörerna inom kon-
sumentelektronik är tydliga med att geststyrning är 
en självklarhet i framtidens produkter, inte minst inom 
AR/VR. Detta i kombination med att produkter och 
lösningar kopplade till AR/VR ökar i snabb takt, skapar 
goda förutsättningar för geststyrning i kommande 
generationers konsumentelektronik och applikationer. 

Finansiellt har bolaget stärkts genom en nyemission 
som tillförde likvida medel om 54,2 miljoner kronor i 
samband med noteringen på Nasdaq First North i 
november. Kapitaltillskottet innebär att vi kan öka 
takten inom både utveckling och försäljning för att på 
bästa sätt ta tillvara marknadens tillväxtmöjligheter.

Under årets sista kvartal och under januari har 
Crunchfish tagit flera strategiskt viktiga ordrar. Det 
brittiska företaget Avantis Systems tecknade ett 
3-årsavtal avseende vår geststyrningsprodukt för sin 
nyutvecklade VR-plattform, classVR.com, framtagen 
för skolor. Detta är en genombrottsorder, där vi visar 
på kundnyttan med geststyrning inom ett mycket 
spännande segment. Utbildningssektorn förutspås bli 
ett av de stora områdena för användning av VR-teknik 
eftersom effektivitetsvinsterna och de pedagogiska 
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”Geststyrning är en självklarhet 
i framtidens produkter, inte 

minst inom AR/VR.”

JOAKIM NYDEMARK, VD
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KVARTAL FYRA OCH HELÅRET 2016
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen uppgick till 2 009 (1 268) TSEK 
under fjärde kvartalet och rörelsens kostnader till   
7 966 (6 974) TSEK. EBITDA för perioden uppgick till 
-2 697 (-2 306) TSEK. Resultatet för fjärde kvartalet 
före skatt uppgick till -3 341 (-3 114) TSEK och har 
belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar 
om 540 (354) TSEK samt med materiella anläggnings-
tillgångar om 18 (52) TSEK.  

Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av upfront 
betalningar och erhållen royalty. När ett nytt avtal 
ingås erhåller bolaget vanligtvis en upfront betalning 
som oftast ger kunden rätt att producera ett visst 
antal enheter med bolagets mjukvara. Produceras 
ytterligare enheter utgår en löpande royalty per pro-
ducerad enhet. 

En upfront betalning intäktsförs när teknologin 
överlämnas till kunden medan en löpande royalty 
intäktsförs vartefter den tjänas in.

Eftersom bolaget befinner sig i en utvecklingsfas 
och kundbasen ännu är begränsad får varje nytt avtal 
en stor effekt på redovisad nettoomsättning. Den kan 
därför variera relativt mycket från kvartal till kvartal. 
Royaltynivåerna är under uppbyggnad och kommer 
över tid bli det dominerande intäktsslaget. 

Under fjärde kvartalet 2016 ingick Crunchfish två 
avtal som ger bolaget rätt till upfront betalningar av li-
censer som intäktsförts inom kvartalet. Detta förklarar 
omsättningsökningen i fjärde kvartalet 2016 jämfört 
med övriga kvartal under 2016. 

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 690  
(3 594) TSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 25 335 
(24 201) TSEK och EBITDA till -10 020 (-8 525) TSEK 
för helåret 2016. Resultatet före skatt uppgick till 
-12 534 (-9 948) TSEK och har under 2016 belastats 
med avskrivningar av immateriella tillgångar om 2 062 
(882) TSEK samt av materiella anläggningstillgångar 
med 87 (96) TSEK. 

Crunchfish fokuserade verksamheten under 2016 
på de två produktområdena Touchless och Connected 
AR, vilket inneburit att rena konsulttjänster inte längre 
erbjuds. Intäktsbortfallet från konsultdelen utgör en 
stor del av intäktsskillnaden mellan år 2016 och 2015.

INVESTERINGAR
Under fjärde kvartalet investerade bolaget 2 130  
(2 517) TSEK i immateriella anläggningstillgångar. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 41 (0) TSEK.

Under helåret 2016 investerade bolaget 8 175  
(9 480) TSEK i immateriella anläggningstillgångar. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
41 (187) TSEK under 2016.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets likvida medel vid årets slut uppgick till 44 077 
(4 729) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick under kvartal fyra till -5 040 (-1 356) 
TSEK och för helåret till -13 197 (-8 739) TSEK. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

PERSONAL
Per den 31 december 2016 uppgick antalet anställda 
till 17 (19) personer.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ett antal olika riskfaktorer kan ha negativ påverkan på 
Crunchfishs verksamhet och bransch. Det är därför 
av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av 
bolagets tillväxtmöjligheter. Här hänvisas till bolagets 
Inbjudan till förvärv av aktier i Crunchfish AB (prospek-
tet) på sidan 12, som är tillgängligt på crunchfish.com.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Under kvartal tre lämnade fem aktieägare lån om totalt 
6 650 TSEK som löpte med ränta om 8 %. Under kvar-
tal fyra återbetalades 5 700 TSEK plus ränta om 126 
TSEK till aktieägarna. Resterande 950 TSEK konverte-
rades till aktier. Konverteringen skedde till en kurs om 
15 kronor.

Under kvartal två lämnade en aktieägare konverti-
bellån om 5 000 TSEK som löpte med ränta om 9 %. 
Under kvartal fyra konverterades konvertibellånen 
inklusive upplupen ränta om 248 TSEK till aktier. 
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Konverteringen skedde till en kurs om 15 kronor.
Styrelsens ordförande Joachim Samuelsson faktu-

rerade genom bolag 0 TSEK under kvartalet och totalt 
808 TSEK under helåret 2016. Av fakturerat belopp 
för helåret avser 500 TSEK nedlagt arvode för år 
2015. Ersättningen avser utfört arbete, utöver rollen 
som styrelseordförande, med framför allt börsnote-
ringen och bolagets patentportfölj.

Styrelseledamoten Malte Zaunders fakturerade 
genom bolag 0 TSEK under kvartalet och totalt 134 
TSEK under helåret 2016. Av fakturerat belopp för 
helåret avser 134 TSEK nedlagt arvode för år 2015.

AKTIEN
Crunchfishs aktie är listad på Nasdaq First North 
Stockholm under tickern ”CFISH”.  

STÖRSTA AKTIEÄGARE VID KVARTALETS UTGÅNG
Bolaget har vid årets utgång 1 294 aktieägare varav de 
fem största aktieägarna kontrollerar drygt 62 procent 
av bolaget. Nedanstående tabell visar Crunchfishs fem 
största ägare per 2016-12-31. 

Aktieägare Antal aktier Andel av  
   röster och kapital

Joachim Samuelsson 4 090 693 26,56%
Midroc Invest AB 3 036 337 19,71%
Paul Cronholm 1 015 070 6,59%
Carlquist Holding AB  723 333 4,70%
SHB Sv. Småbolagsfond  700 000 4,54%
Totalt antal aktier 15 402 902 100,00%

KOMMANDE RAPPORTERING
Kommande rapporter, årsredovisning och årsstämma 
är planerade enligt nedan:

• Delårsrapporten januari – mars 2017 offentliggörs 
18 maj 2017, klockan 08:30.

• Halvårsrapporten januari – juni 2017 offentliggörs 
24 augusti 2017, klockan 08:30.

• Delårsrapporten juli – september 2017 offentlig-
görs 16 november 2017, klockan 08:30. 

• Årsredovisning för 2016 avses att publiceras på 
cruncfish.com under vecka 17, 2017.

• Årsstämma 2017 kommer att hållas 18 maj 2017, 
klockan 10:00 i Malmö. Adress meddelas i kallelsen.

Crunchfish AB Delårsrapport juli  – september 2016 5

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

REVISION
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

BOLAGSUPPGIFTER
Crunchfish AB (publ), organisationsnummer 556804-
6493, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets 
aktier är noterade på Nasdaq First North i Stockholm.
 
INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Joakim Nydemark
Tel: +46 706 351 609, ir@crunchfish.com

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Malmö, 16 februari 2017. Styrelsen och verkställande 
direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rätt-
visande översikt över företagets verksamhet, ställning 
och resultat.

Joachim Samuelsson (ordförande)  
Joakim Nydemark (VD)  
Örjan Johansson  
Malte Zaunders
Mikael Kretz
Patrik Olsson
Göran Linder

CERTIFIED ADVISER
Sedermera Fondkommission är vald Certified Adviser.

Denna information är sådan information som  
Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-
pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggö-
rande den 16 februari 2017 kl. 08.30 CET.
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”Crunchfish har tagit sin 
första order inom VR.”
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FINANSIELL REDOVISNING
RESULTATRÄKNING (SEK)

 Oktober - December Helår
 2016 2015 2016 2015
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 2 008 683 1 267 872 2 689 797 3 594 328
Aktiverat arbete för egen räkning 2 130 247 2 516 843 8 174 816 9 480 408
Övriga rörelseintäkter 571 318 477 808 2 301 301 1 622 640
Summa rörelsens intäkter 4 710 248 4 262 523 13 165 914 14 697 376
     
Rörelsens kostnader     
Främmande tjänster 0 -5 245 0 -377 590
Övriga externa kostnader -4 164 134 -3 060 302 -10 853 770 -9 574 921
Personalkostnader -3 051 815 -3 503 012 -12 140 782 -13 269 960
Avskrivningar av materiella och  -558 434 -405 616 -2 148 952 -978 413
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -191 720 0 -191 720 0 
Summa rörelsens kostnader -7 966 103 -6 974 175 -25 335 224 -24 200 884
     
Rörelseresultat -3 255 855 -2 711 652 -12 169 310 -9 503 508
     
Finansiella poster     
Resultat från andelar i koncernföretag 0 -375 697 0 -375 697
Ränteintäkter och liknande resultatposter 51 234 1 58 910 373
Räntekostnader och liknande resultatposter -135 942 -26 432 -423 709 -68 976
Resultat från finansiella poster -84 708 -402 128 -364 799 -444 300
     
Resultat före skatt -3 340 563 -3 113 780 -12 534 109 -9 947 808
     
Skatter     
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0
     
Periodens resultat -3 340 563 -3 113 780 -12 534 109 -9 947 808
     
Nyckeltal     
EBITDA -2 697 421 -2 306 036 -10 020 358 -8 525 095
Resultat per aktie -0,25 -2,92 -0,96 -9,33
Antal aktier, genomsnitt* 13 227 986 1 066 667 13 084 786 1 066 667
Antal aktier per balansdagen* 15 402 902 1 076 667 15 402 902 1 076 667
Resultat per aktie efter full utspädning -0,24 -1,91 -0,91 -6,10
Antal aktier efter full utspädning genomsnitt* 14 069 653 1 631 667 13 749 786 1 631 667
Antal aktier efter full utspädning per balansdagen* 16 077 902 1 731 667 16 077 902 1 731 667
     

*Split 10:1 beslutades av årsstämman 2016-06-20 och registrerades av Bolagsverket 2016-08-23    
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BALANSRÄKNING (SEK)

 

Tillgångar   
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 783 000
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utvecklingskostnader 14 519 666 8 598 297
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 519 666 8 598 297
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 222 350 268 793
Summa materiella anläggningstillgångar 222 350 268 793
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 1 1
Andra långfristiga fordringar 0 22 253
Summa materiella anläggningstillgångar 1 22 254
   
Summa anläggningstillgångar 14 742 017 8 889 344
   
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 1 545 194 775 214
Övriga fordringar 2 038 662 318 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 415 303 1 591 592
Summa kortfristiga fordringar 4 999 159 2 685 286
   
Kassa och bank   
Kassa och bank 44 076 736 4 729 025
Summa kassa och bank 44 076 736 4 729 025
   
Summa omsättningstillgångar 49 075 895 7 414 311
   
Summa tillgångar 63 817 912 17 086 655
   
 

 2016-12-31 2015-12-31
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Eget kapital och skulder 
   
Eget kapital   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 708 533 107 667
Ej registrerat aktiekapital 0 1 432
Fond utvecklingskostnader 7 510 595 0
Summa bundet eget kapital 8 219 128 109 099
   
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat 62 834 064 20 685 311
Årets resultat -12 534 109 -9 947 808
Summa fritt eget kapital 50 299 955 10 737 503
   
Summa eget kapital 58 519 083 10 846 602
   
Avsättningar   
Övriga avsättningar 0 497 721
Summa avsättningar 0 497 721
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 1 609 593 1 819 568
Aktuell skatteskuld 0 112 511
Övriga skulder 424 040 443 317
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 265 196 3 366 936
Summa kortfristiga skulder 5 298 829 5 742 332
   
Summa eget kapital och skulder 63 817 912 17 086 655
   
Nyckeltal   
Soliditet 91,7% 63,5%
Skuldsättningsgrad 0,0 0,0
Räntebärande nettoskuld e.t. e.t.

FORTS. BALANSRÄKNING (SEK)

 2016-12-31 2015-12-31
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KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

 
 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat -3 255 855 -2 711 652 -12 169 310 -9 503 508
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 738 087 317 010 1 855 394 582 065
Erhållen ränta m.m. 51 234 1 58 910 373
Erlagd ränta -78 442 -16 532 -184 524 -29 376
Betald inkomstskatt 0 0 0 0
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
före förändringar av rörelsekapital -2 544 976 -2 411 173 -10 439 530 -8 950 446
     
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -2 772 291 -1 682 660 -2 313 873 -1 391 703
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 277 323 2 737 403 -443 503 1 603 471
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 039 944 -1 356 430 -13 196 906 -8 738 678
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i teknikutveckling -2 130 247 -2 516 843 -8 174 816 -9 480 408
Förvärv av inventarier -40 782 0 -40 782 -187 094
Lån koncernföretag 0 0 0 -375 697
Erlagd deposition 0 0 0 -22 253
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 171 029 -2 516 843 -8 215 598 -10 065 452
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission 54 195 338 3 509 568 60 757 895 6 509 568
Återbetalning aktieägarlån -5 700 000 0 0 0
Återbetalning aktieägartillskott 0 0 0 -8 500 000
Betalda teckningsoptionspremier 0 30 420 2 320 34 170
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 495 338 3 539 988 60 760 215 -1 956 262
     
Förändring av likvida medel 41 284 365 -333 285 39 347 711 -20 760 392
Likvida medel vid årets början/periodens början 2 792 371 5 062 310 4 729 025 25 489 417
     
Likvida medel vid årets slut/periodens slut 44 076 736 4 729 025 44 076 736 4 729 025  
  

 Oktober - December Helår
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK)

 
 2016 2015 2016 2015
     
Eget kapital vid periodens början 1 656 808 9 633 962 10 846 602 21 964 240
     
Nyemission 65 247 480 4 296 000 65 248 912 7 296 000
Emissionskostnader -5 044 642 0 -5 044 642 0
Återbetalning aktieägartillskott 0 0 0 -8 500 000
Teckningsoptioner 0 30 420 2 320 34 170
Periodens resultat -3 340 563 -3 113 780 -12 534 109 -9 947 808
     
Eget kapital vid periodens utgång 58 519 083 10 846 602 58 519 083 10 846 602  
 

NYCKELTAL

EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill-  
 gångar

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under aktuell period

Resultat per aktie  Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under aktuell period   
efter full utspädning där potentiella aktier genom utgivna teckningsoptioner mm har räknats med

Soliditet Eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar vid periodens slut

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder vid periodens slut dividerat med eget kapital vid periodens   
 slut

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder vid periodens slut minus likvida medel vid periodens slut

 Oktober - December Helår

Crunchfish är en pionjär inom två teknologier som 
fundamentalt påverkar hur människor interagerar med 
konsumentelektronik och hur vi i den nära verkligheten 
identifierar och kommunicerar med människor och 
företag. 

Företagets huvudmarknad är geststyrning för kon-
sumentelektronik, vilket är ett område som förväntas 
växa kraftigt och där en av de stora drivkrafterna är 
utvecklingen inom AR/VR. Företagets produkt Touch-
less A3D® används idag i miljontals mobiltelefoner och 
surfplattor världen över. Kunderna utgörs framförallt 
av större kinesiska mobiltelefontillverkare.

Crunchfishs andra marknad utgörs av Connected 
AR där företaget erbjuder en unik teknik som förstär-
ker verkligenheten för människor och näringsidkare. 
Produkten aBubbl® gör det möjligt att identifiera, 
kommunicera och dela information inom ett begränsat 
geografiskt område med hjälp av en mobiltelefon eller 
surfplatta. Crunchfish tog sin första kund under 2016 
och marknadsbearbetningen är under uppbyggnad. 

Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First 
North.

Läs mer på crunchfish.com.

OM CRUNCHFISH
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