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Pressmeddelande, Malmö 7 februari, 2018 
 

Crunchfish fördjupar samarbetet med Nibiru och tecknar 
återförsäljaravtal avseende geststyrning i AR/VR 
 
Nasdaq First North-noterade Crunchfish fördjupar samarbetet med kinesiska Nanjing 
RuiYue (Nibiru) Technology. Avtalet innebär att Nibiru blir återförsäljare av 
Crunchfishs mjukvara och kommer att erbjuda sin mjukvaruplattform för AR/VR 
produkter med geststyrning som en integrerad komponent. Avtalet löper tillsvidare 
med sex månaders uppsägningstid. 
 
Genom avtalet blir Nibiru återförsäljare för Crunchfishs geststyrningsmjukvara mot 
leverantörer inom AR/VR. Detta betyder att Crunchfish väsentligt stärker sina 
försäljningskanaler och exponering på framförallt den kinesiska marknaden som förväntas 
uppvisa stark tillväxt inom AR/VR de närmaste åren. 
 
Samarbetsavtalet genererar intäkter för Crunchfish när Nibirus kunder väljer att använda 
Crunchfishs mjukvara. Avtalet mellan Crunchfish och Nibiru löper tillsvidare med sex 
månaders ömsesidig uppsägningstid. 
 
”Vi är mycket glada över vårt fördjupade samarbete med Nibiru. Avtalet stärker oss 
försäljningsmässigt genom att vi får ökad närvaro i Kina och att vi kommer ingå i ett komplett 
plattformserbjudande för AR/VR produkter. Detta är en attraktiv möjlighet som positionerar 
oss inom både VR, som vi förväntar oss kommer få ett uppsving, och inom Enterprise AR där 
vi ser Kina som en marknad med stor potential jämte USA och Europa,” säger Joakim 
Nydemark, VD på Crunchfish. 
 
Ett första samarbete med Nibiru inleddes i augusti 2017 där Crunchfishs mjukvara gjordes till 
en del av referensdesignen i form av en demoapplikation. Inom denna fördjupning av 
samarbetet, integrerar Nibiru Crunchfishs mjukvara direkt i plattformen och agerar 
återförsäljare. 
 
Crunchfishs strategi är att etablera partnerskap med ledande aktörer inom AR/VR för att 
kunna ta del av marknadsutvecklingen när volymerna tar fart. Crunchfish har under 2017 
ingått och fördjupat strategiska samarbeten med globala aktörer, däribland Epson, Goertek, 
LLVision, ODG, Vuzix och Optinvent.  
 
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 7 februari 2018. 
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Om Crunchfish  
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för m-
handel och industriella samt sociala applikationer. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att 
styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-handelslösningar och 
gör det möjligt att aktivera AR i vilken applikation som helst. Crunchfishs teknologier licensieras till 
både hårdvarutillverkare och applikationsbolag 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. 
 
Om Nanjing RuiYue (Nibiru) Technology 
Nibiru är ett mjukvaruföretag grundat 2013 som levererar lösningar till globala utvecklare av AR/VR 
produkter. Bland företagets partners märks Microsoft, Baidu, Vuzix och Huawei. 
Besök http://www.inibiru.com/en/index.html för mer information.             
 
 


