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Crunchfish intervjuar betalningsexperter om digitala 
kontanter 
 

Crunchfish menar att digitala kontanter är en innovation som kommer att förändra vårt sätt att 

betala. Men vad tycker betalningsexperterna? Det är hög tid att undersöka och i de kommande 

veckorna undersöker vi vad erfarna betalexperter tycker.  

 

På måndag den 11 januari 

inleder vi veckan med en 

intervju med Ram Rastogi, 

indisk betalningsexpert som 

började sin karriär 1980 på State 

Bank of India, Indiens största 

bank och även 10 år på NPCI.  

 

Därefter bjuder vi in Bengt 

Nilervall, betalexpert på Svensk 

Handel som främjar innovation 

och bättre betalningslösningar 

för svenska företagare.  

 

Avslutningsvis intervjuas Patrik 

Centellini, en erfaren betalningskonsult från TietoEvry och som tidigare jobbat på Bankgirot, ledande inom 

svensk avveckling av digitala betalningar.  

 

Intervjuerna under femte intervjuveckan kommer att finnas tillgängliga via nedanstående länkar:  

 

Ram Rastogi:  

https://www.youtube.com/watch?v=qlueAsJhs6Q   

 

Bengt Nilervall:  

https://www.youtube.com/watch?v=XPNcW0CJiec    

 

Patrik Centellini:   

https://www.youtube.com/watch?v=m4oDZ3ExIcg  

 

I kommande veckor kommer vi därefter att intervjua betalexperter från olika typer av betalningslösningar och 

även ha en temavecka kring säkerheten inom betalning. Avsnitten i intervjuserien ”Cash goes digital – a 

payment pandemic” publiceras varje måndag, onsdag och fredag klockan 06:00 på Crunchfishs hemsida och 

vår YouTube-kanal. Den första säsongen, ”Swimmingly easy payments”, som sändes under våren 2020, finns 

också tillgänglig här.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB 

+46 708 46 47 88 

joachim.samuelsson@crunchfish.com  

 

 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager 
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+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 är ett techbolag med patentsökta lösningar för digitala kontanter som kan integreras både med 

betalningsrälsen eller mobila plånböcker. Lösningarna är globalt skalbara och gör digitala betalningar mer robusta 

eftersom riskerna med störningar och driftstopp elimineras. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts 

till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. 

Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är sedan 2016 

noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien. 

mailto:ir@crunchfish.com
http://www.crunchfish.com/
mailto:ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

