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Crunchfish möjliggör digitala kontanter som default 
betalmedel vid mobil realtidsbetalning 
 
Crunchfishs patentsökta friktionsfria mobilbetalningar även off-line, bygger på ett saldo 
off-line, som hanteras lokalt i betalningsappen på mobilen. Crunchfish möjliggör att detta 
saldo off-line, här kallade digitala kontanter, används som standard vid alla mobila 
realtidsbetalningar. Endast om betalaren inte har täckning för en betalning med digitala 
kontanter, kontrolleras om täckning finns på betalarens bankkonto on-line, vilket är 
standard vid dagens mobila realtidsbetalningar. 
 
När mobila realtidbetalningar verifieras lokalt i första hand, minskas signaleringen on-line 
avsevärt, eftersom det inte behövs någon auktorisation on-line i betalögonblicket om det finns 
tillräckligt med digitala kontanter. Godkännandet av transaktionen snabbas upp eftersom det 
sker lokalt och oberoende av access on-line. Den sekventiella logiska separeringen mellan lokal 
auktorisation off-line och efterföljande settlement on-line medger också att betalaren kan tillåtas 
vara anonym även vid digital betalning, och kan därmed efterlikna kontantbetalning, om det är 
önskvärt av personliga integritetsskäl. 
   
När kontanterna minskar i vårt samhälle funderar Sveriges och andra länders riksbanker på att 
även garantera en elektronisk valuta, en så kallad e-krona, som komplement till kontanter. Två 
kompletterande utföringsformer utreds. Dels en registerbaserad e-krona där varje transaktion 
finns registrerad i en centralt hållen bokföring byggd på blockkedjor och dels en värdebaserad 
e-krona. Kontanter är ett värdebaserat betalmedel och de egenskaper som den värdebaserade 
e-kronan behöver ha stöd för är att betalaren skall få vara anonym och att betalmedlet måste 
fungera även utan access on-line. Crunchfishs patentsökta digitala kontanter medger båda 
dessa egenskaper och är därför enligt styrelsens bedömning en kandidat i planerna på en 
värdebaserad e-krona. 
 
I framtiden kommer mobilen vara våra personliga bankomater där vi hämtar hem digitala 
kontanter närhelst vi har online koppling. Crunchfish har även patentsökt automatiska uttag eller 
insättningar för att alltid ha den mängd digitala kontanter som önskas. Varje gång användaren 
är online flyttas pengar antingen till eller från bankkontot till den lokala appen för att alltid 
motsvara det belopp som användaren önskar ha tillgång till i sin mobilapp. 
 
För mer information kontakta: 
Joachim Samuelsson, styrelseordförande och IP-ansvarig Crunchfish 
+46 708 46 47 88 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 
 
Joakim Nydemark, VD Crunchfish 
+46 706 35 16 09  
ir@crunchfish.com 
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Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 

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 11 februari 2020. 
 
Om Crunchfish – crunchfish.com 
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och 
augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på 
närhets-baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och 
betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder 
bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande 
i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish 
är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö. 


