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Pressmeddelande, Malmö 26 juli, 2017 

 
Crunchfish ingår samarbete med ledande 
tillverkare av AR-glasögon 
 
First North noterade Crunchfish och ODG (Osterhout Design Group) inleder 
samarbete, som innebär att Crunchfishs mjukvara för geststyrning är godkänd att 
användas i ODGs produkter. Bolagen kommer samarbeta kring marknadsföringen av 
geststyrning som en del av ODGs smarta glasögon. 
 
Crunchfish inleder samarbete med amerikanska ODG avseende användning av Crunchfishs 
teknologi för geststyrning. ODG har ett flertal glasögonmodeller som är byggda för olika 
användarsituationer och miljöer där Crunchfishs senaste mjukvara inom geststyrning 
kommer att kunna erbjudas. För användarna innebär det bland annat förbättrade 
interaktionsmöjligheter och mindre beroende av pekskärmar och knappar. Samarbetet 
omfattar marknadsföring av ODGs glasögon och Crunchfishs mjukvara. 
 
ODG är en av de ledande leverantörerna av produkter inom områdena förstärkt, virtuell och 
mixad verklighet. I samarbete med oberoende mjukvaruleverantörer, adresserar ODG en 
växande global marknad.  
 
Geststyrning kan användas för interaktion där exempelvis en användare swipar igenom 
instruktioner, svarar/avvisar samtal, startar/stoppar en video eller zoomar in/ut. 
 
”Vi ser fram emot samarbetet med Crunchfish och att kunna erbjuda företagets Touchless 
A3D® mjukvara för geststyrning. Vi välkomnar deras expertis och team till ODG familjen och 
ser fram emot att arbeta tillsammans för att ytterligare utveckla och stärka vårt 
kunderbjudande", säger Bobby King VP, specialprojekt på ODG.  
 
"ODG erbjuder avancerade produkter med fantastisk design och vi är glada att vår senaste 
mjukvara för geststyrning blir en del av ODGs erbjudande. Med gemensamma 
marknadsaktiviteter kan vi nå en bredare marknad och skapa nya spännande möjligheter", 
säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Joakim Nydemark, VD Crunchfish 
ir@crunchfish.com 
0706 35 16 09 
 
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission 

 

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 26 juli 2017. 
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Om Crunchfish 

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara 

som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt 

att styra enheter med gester. Crunchfishs mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt 

verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och 

kommunicera med varandra. Företagets teknologi licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och 

applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är 

noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök 

crunchfish.com för mer information. 

 

Kort om ODG 

Amerikanska ODG (Osterhout Design Group) grundades 1999 som en teknologi inkubator och idag är företaget 

en ledande utvecklare och tillverkare av mobila headsets för förstärkt, virtuell och mixad verklighet. ODG är 

privatägt. I december 2016 investerade bland annat 21st Century Fox, Shenzhen O-film Tech Co., Ltd., och 

Vanfund Urban Investment & Development Co. Ltd 58 miljoner USD i ODG. Läs mer om företaget på 

www.osterhoutgroup.com 

 

 


