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Säsong 3: Digital Cash – Partners and Patents 
 

Vi har glädjen att meddela att vi startar säsong 3: Digital Cash – Partners and Patents som kommer 

att sändas under resten av 2021. Vi siktar mot att göra ytterligare 36 intervjuer, med fokus på våra 

Digital Cash Partners, våra kommande patent och andra relaterade ämnen. Alla intervjuer, inklusive 

säsong 1 och säsong 2, finns nu även tillgängliga som podcasts.   

 

 
 

Säsong 3: Digital Cash – Partners and Patents 

 

Det sista avsnittet i säsong 2: Cash goes digital – a payment pandemic sändes i morse. Vi till tacka alla som har 

intervjuats och alla som har följt intervjuerna. Säsong 3: Digital Cash – Partners and Patents kommer starta 

omedelbart med 36 nya intervjuer som kommer släppas på mer oregelbunden basis under 2021. 

 

Alla intervjuer kommer finnas tillgängliga på vår hemsida, vår YouTube-kanal och som podcaster på Spotify, 

Apple Podcasts och överallt där poddar finns tillgängliga, distribuerade från vår nya SoundCloud-kanal. Du kan 

prenumerera och aldrig missa när vi släpper nya avsnitt.   

 

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. 

 

 

Om Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash 
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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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