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Digital Cash möjliggör kryptovalutor i fysisk handel 
 
Crunchfish har skapat Crunchcoins som en egen kryptovaluta i Ethereums blockkedjebaserade 

testnät med Digital Cash-integration i syfte att påvisa offlinebetalning och interoperabilitet med 

kryptovalutor inom fysisk handel. 

 

 
 

Digital Cash kan integreras med dagens betalningslösningar – kort, realtidsbetalningar, closed-loop-plånböcker 

– och även med framtidens betallösningar som riksbanksvaluta och kryptovaluta. 

 

Crunchfish har skapat Crunchcoins som en egen kryptovaluta i syfte att experimentera och påvisa att världens 

kryptovalutor kan bli användbara inom fysisk handel genom att integrera Digital Cash i en digital 

offlineplånbok. Digital Cash bygger på en patentsökt avveckling i två steg, först offline i betalningsögonblicket 

och sedan online för att flytta pengar mellan konton. VISA har nyligen föreslagit denna tvåstegsarkitektur för 

riksbanksvaluta. Den digitala offlineplånboken hanterar Digital Cash som ett saldo som är spärrat på ett virtuellt 

konto hos banken eller betaltjänsten och garanterar täckning vid avveckling online mot detta konto. Två-

stegsarkitekturen möjliggör global interoperabilitet med andra betaltjänster och att kryptovalutor kan 

användas som en valuta inom fysisk handel i världen. 

 

”Digital Cash med kryptovaluta möjliggör offlinebetalning och interoperabilitet. Det skapar förutsättningar för 

bred användning av kryptovaluta inom fysisk handel”, säger Paul Cronholm, Crunchfishs grundare och CTO. 
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Kryptovaluta är en digital valuta utan centralt reglerande instans där kryptografiska metoder används för att 

garantera transaktioner med en distribuerad konsensus via blockkedjor. Kända kryptovalutor är bland annat 

Bitcoin och Ether. Kryptovalutor har ofta använts för spekulativa investeringar, vilket givit upphov till kraftiga 

svängningar i växelkurser. 

 

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 8 mars 2021. 

 

Om Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash 

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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