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Crunchfish anställer Ulf Rogius Svensson som ny IR & 
Marketing Manager 
 
Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget anställt Ulf Rogius Svensson 
som Investor Relations & Marketing Manager. I denna roll kommer Ulf fokusera på dels 
på bolagets relationer till aktiemarknaden och investerare, och dels på Crunchfishs 
marknadsföring och varumärkesbyggande. Ulf tillträdde tjänsten i februari 2020.  
 
Som en central del i bolagets relationer med aktiemarknaden och som en fortsättning i 
Crunchfishs arbete med marknadsföring och expansion, har bolaget förstärkt organisationen 
med en erfaren och kunnig person inom marknadsförings- och aktiemarknadsfrågor. Vi har 
anställt Ulf Rogius Svensson som IR & Marketing Manager och i denna roll kommer han bland 
annat fokusera på dels på bolagets relationer till aktiemarknaden och investerare, och dels på 
Crunchfishs marknadsföring och varumärkesbyggande. 
 
Ulf har under de senaste fyra åren arbetat med aktiemarknadskommunikation på Sedermera 
Fondkommission. I denna roll har han arbetat med kommunikation och marknadsföring i 
samband med ett stort antal börsnoteringar, företrädesemissioner och andra typer av 
bolagstransaktioner. Han har även varit rådgivare till noterade bolag inom aktiemarknads- och 
investerarrelaterade frågor som t.ex. delårsrapportering, regelverksfrågor, pressmeddelanden 
och investerarträffar. Ulf har en fil. kand från Lunds universitet inom strategisk kommunikation. 
 
”Som noterat bolag i en expansiv fas är det extra viktigt med marknadsföring och att kunna 
kommunicera på ett bra sätt till inte minst aktiemarknaden. Det känns därför otroligt bra att ha 
Ulf ombord som IR & Marketing Manager med erfarenhet inom både IR och marknadsföring”, 
kommenterar Joakim Nydemark, VD på Crunchfish. 
 
”Jag har följt Crunchfish med intresse ända sedan bolaget noterades år 2016 och det känns 
mycket spännande att nu få bli en del av teamet. Crunchfish är enligt mig ett av de riktigt 
intressanta bolagen i Sverige och har stor potential framöver, inte minst inom mobil betalning 
med aBubbl och Blippit. Det ska bli väldigt kul att arbeta med marknadsföringen av Crunchfish 
nu när vi står inför en expansiv fas, både i Sverige och utomlands. Min erfarenhet som rådgivare 
till noterade bolag kommer också ge mig en stor fördel i arbetet med Crunchfishs relationer till 
aktiemarknaden”, kommenterar Ulf Rogius Svensson. 
 
För mer information kontakta: 
Joakim Nydemark, VD Crunchfish 
+46 706 35 16 09  
ir@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 
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Om Crunchfish – crunchfish.com 
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil betalning och 
augmented reality. Verksamheten kring mobil betalning bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på 
närhetsbaserad 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. 


