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Crunchfish implementerar Digital Cash även på kort 
 

För ett år sedan annonserade Crunchfish Digital Cash som en viktig innovation med avveckling av 

betalningar i två steg, först offline och sedan online. Denna revolutionerande uppfinning utvecklas 

nu till att även inkludera Digital Cash på betalkort. Genom att blippa ett kort på en mobil kan 

användaren öka upp sin balans eller betala till en offlineplånbok på en annan mobil. Dessa 

användningsområden är relevanta för såväl dagens betallösningar som riksbanksvaluta CBDC för 

att erbjuda människor ett betalsätt som är mycket enkelt att använda.   
 

 
 

SE: Secure Element, HCE: Host Card Emulation, OEM: Original Equipment Manufacturer.  
 

“Dagens betallösningar baserade på kort eller mobiler är beroende av nätet. Nu erbjuder Crunchfish Digital Cash 

för både mobiler och kort. Denna uppfinning är lika revolutionerande som förra årets innovation för mobiler”, 

säger Crunchfishs vd, Joachim Samuelsson  

 

Crunchfish annonserar en ny patentsökt innovation med ansökningsnummer SE2150109-3 som utökar 

friktionsfri offlinebetalning för mobiler till att även gälla kort. Detta är särskilt viktigt för riksbanksvaluta 

eftersom kort som ett betalsätt behövs för att ge tillgång till ett betalsätt som är enkelt att använda.  Crunchfishs 

uppfinning innebär att det blir lättare att ladda och använda kortet. Genom att blippa kortet mot en mobil kan 

användaren ladda kortet och det är också möjligt att betala till en offlineplånbok på en annan mobil.  Digital 

Cash kort kan även kompletteras med möjlighet att betala på korträlsen. Ett exempel på en sådan 

implementation har visats av NPCI:s RuPay Contactless-kort i Indien som integrerar National Common Mobility 

Card plånboken för kollektivtrafiken. 

 

För ett år sedan annonserade Crunchfish friktionsfri mobilbetalning även offline som en patentsökt lösning som 

gör mobilbetalning mycket mer robust genom att introducera Digital Cash med avveckling i två steg, först 

offline och sedan online. Lösningen utnyttjar att det inte spelar handlare någon roll om deras bankkonto 

krediteras vid betalningsögonblicket, så länge det finns försäkran om att mottagen betalning kan lösas något 

senare. Det är extremt viktigt att betalningslösningen är robust, smidig och säker. Det innebär att transaktionen 

inte kan vara beroende av nätet och betaltjänster i molnet. Det spelar ingen roll hur mycket man investerar i 
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IT-infrastruktur, systemen kommer ändå inte vara fungerande 24/7. En enkel och genial lösning är att 

implementera avvecklingen av betalningen i två steg. Nyligen föreslog VISA i en forskningsrapport ett protokoll 

för offlinebetalning applicerad för riksbanksvaluta CBDC. Crunchfishs originallösning var dock inte begränsad 

till riksbanksvaluta, utan kan likaväl användas för dagens alla typer av betalningslösningar – kort, 

realtidbetalning och closed-loop-plånböcker.  

 

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 

+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. 

 

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 30 januari 2021. 

 

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. 
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