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Pressmeddelande, Malmö 28 september, 2017  
 

Crunchfishs styrelseordförande initiativtagare till  
Fintech Øresund  
 

 
 
Grundarna av Fintech Øresund, från vänster: David Nilsson, Smart Refill, Joachim Samuelsson, 
Crunchfish, Kenneth Nilsson, Resurs Bank, Victor Sandberg, pej och Karsten Deppert, Collaboration 
concepts. 
 
Crunchfish tillsammans med IBM, pej, Resurs Bank, Smart Refill och Mindpark är de 
första medlemmarna i nystartade Fintech Øresund. Syftet med forumet är att lyfta fram 
den erfarenhet och kompetens som finns inom finansiell teknologi i regionen samt 
skapa förutsättningar för snabbare tillväxt och nya verksamheter inom området.  
 
Fintech Øresund är ett nytt forum för att dela erfarenhet och kompetens inom finansiell 
teknologiverksamhet, grundat av skånska entreprenörerna Karsten Deppert, David Nilsson, 
Kenneth Nilsson, Victor Sandberg och Joachim Samuelsson. Idag finns betydande 
erfarenhet, kunskap och entreprenörsanda inom Fintech i Öresundsregionen, men det har 
saknats ett gemensamt forum. Genom starten av Fintech Øresund avser grundarna att öka 
förutsättningarna för lokala Fintech-aktörer att växa snabbare samt att underlätta uppstart av 
nya verksamheter inom området. 
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Fintech-branschen har vuxit sig allt starkare under senare år, i takt med att ny teknologi har 
gjort det möjligt att utveckla nya och effektivare sätt att hantera betalningar och information 
kopplad till detta. Fintech-branschen förutspås av flera marknadsbedömare bli ett av 
Sveriges starkaste tillväxtområden under de närmaste åren. 
 
Kärnan i verksamheten kommer inledningsvis vara nätverksmöten varannan månad på 
Mindpark i Helsingborg. När Mindpark öppnar vid Hyllie i Malmö kommer möten även att 
förläggas där. Personal från Mindpark kommer att administrera verksamheten, som 
organiseras som en ideell förening. Initiativtagarna välkomnar fler medlemmar, både svenska 
och danska, som delar grundarnas mission om att stärka Fintech-verksamheten i regionen. 
 
"Vi har länge velat skapa ett lokalt Fintech-forum. Det finns mycket spjutspetsteknologi 
inom Fintech här. Jag vill utveckla samarbetet i regionen så att Smart Refill och andra bolag 
fortsätter att ligga i framkant i denna snabbt växande bransch.", säger David Nilsson, 
grundare och VD på Smart Refill. 
 
"Resurs Bank satsar mycket på innovativ teknologi för att kunna tjäna våra kunder bättre och 
öppna upp nya affärssegment i marknaden. Vi var till exempel norra Europas första bank 
med egen Mobile Wallet-lösning. För att fortsätta utvecklas snabbt vill vi både bidra till och 
dra nytta av den innovativa kraft och kompetens som finns inom Fintech i 
Öresundsregionen.", säger Kenneth Nilsson, VD och koncernchef på Resurs Bank. 
 
"Crunchfishs väg till marknaden är via starka partners som bygger in vår mobilteknologi i sina 
produkter och sedan introducerar dem till sin säljorganisation och kunder. Vi ser fram emot 
ett fördjupat samarbete med pej, Resurs Bank och Smart Refill samt andra framtida 
medlemmar i Fintech Øresund.", säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i 
Crunchfish. 
  
"Det utvecklas mycket högklassig teknologi i Öresundsregionen. För pej som ungt startup-
bolag är det avgörande att vara lyhörd mot marknaden och snabbt kunna leverera innovativa 
lösningar. Teknologi från andra bolag snabbar upp vår utveckling betydligt. Vi var till exempel 
först med att integrera Crunchfishs innovativa Connected AR teknologi för mobil betalning.”, 
säger Victor Sandberg, VD och grundare på pej AB. 
 
”Vi letar ständigt efter ny teknologi från akademin och start-ups som har global potential. IBM 
välkomnar ett öppet ekosystem som skapar tvärindustriella lösningar med molnbaserade, 
kognitiva, blockchain och IoT teknologier. Fintech är en industri i mycket snabb utveckling 
och min förhoppning med detta forum är att det underlättar att hitta dessa samarbeten.”, 
säger Brandon Jones, Director för IBM iX Nordic.  
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"Collaboration concepts driver flera entreprenöriella kluster i Öresundsområdet. Öresund 
behöver även ett Fintech-forum för att accelerera samarbetet och hänga med i den snabba 
utvecklingen. Jag är glad över att Fintech Øresund kommer ha sitt nav på Mindpark, 
Helsingborg och senare även i Malmö när Mindpark öppnar där.", säger Karsten Deppert, 
entreprenör och grundare av Collaboration concepts.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
Joachim Samuelsson, Styrelseordförande Crunchfish och Ordförande Fintech Øresund 
0708 464 788 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 
 
Joakim Nydemark, VD Crunchfish 
0706 351 609 
joakim.nydemark@crunchfish.com 
 
 
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission 
 
Om Crunchfish  
Crunchfish utvecklar och marknadsför teknologi inom AR/VR och m-commerce. Vår mjukvara skapar 
nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att 
styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-commerce lösningar 
och gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst. Crunchfishs produkter 
licensieras till 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 ytterligare 
information.  
 


