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Pressmeddelande 
2020-05-18 

Inbjudan till presentation av Crunchfishs delårsrapport för 
första kvartalet 2020 
 
Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2020 
onsdagen den 20 maj 2020, klockan 08.30. I samband med denna kommer även en 
intervju med Crunchfishs VD Joachim Samuelsson att offentliggöras på bolagets 
YouTube-kanal.  
 
Intervjun kommer även att sändas via Västra Hamnen Corporate Finances hemsida. Klockan 
09:00 kommer en direktsänd frågestund kring Q1-rapporten att arrangeras av Alf Riple från 
Västra Hamnen Corporate Finance. Denna frågestund finns tillgänglig via följande länk: 
https://global.gotomeeting.com/join/405840021.  
Om du istället önskar att ansluta till frågestunden via telefon, vänligen ring +46 853 527 818. 
Ange koden 405-840-021 för att ansluta till mötet. Frågestunden kommer efteråt att finnas 
tillgängligt på bolagets och Västra Hamnen Corporate Finances respektive hemsidor, 
www.crunchfish.com och www.vhcorp.se  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager 
+46 733 26 81 05 
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com 
 
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 
 
Om Crunchfish – crunchfish.com 
Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö. Crunchfishs 
närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har 
även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna 
marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till 
multinationella företag. 
 
Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals 
smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon. 
 
Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. 
Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil 
betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 
och har idag 23 anställda. 


