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Crunchfish introducerar affärsmodellen för 
Digital Cash 
 
Crunchfishs Digital Cash plånbok erbjuder en exceptionellt flexibel och interoperabel 
betaltjänst som möjliggör för dagens nätberoende betaltjänster att erbjuda betalning som 
liknar kontantbetalning. Crunchfishs affärsmodell för Digital Cash plånböcker kommer 
baseras på en abonnemangsavgift per installerad Digital Cash plånbok, som debiteras 
utgivande bank eller leverantören av den digitala plånboken. 
 

 
 
Crunchfishs Digital Cash plånbok är en exceptionellt flexibel och interoperabel lösning som kompletterar alla 
typer av digitala betallösningar, både på kort och i digitala plånböcker, med möjlighet till betalning som liknar 
kontanters. En hierarkisk tvåstegsarkitektur gör Digital Cash-betalningar oberoende av nätet och erbjuder 
omedelbar clearing offline i betalningsögonblicket, följt av avveckling online för att flytta pengar mellan konton. 
  
Digital Cash plånboken har ett speglat virtuellt konto online som debiteras när betalaren eller mottagaren 
kopplar upp sig. Det virtuella kontot registrerar all aktivitet och kan endast debiteras från Digital Cash 
plånboken, vilket skyddar mot övertrassering och dubbelspendering.  
 
Crunchfish debiterar en abonnemangsavgift per installerad Digital Cash plånbok till den utgivande banken 
eller leverantören av den digitala plånboken. Intäkterna kan kontrolleras av Crunchfish som global Certificate 
Authority genom signering av de certifikat som används av Digital Cash plånboken. Affärsmodellen är välkänd 
och liknar utgivandet av betaltjänster på smarta kort och stör inte affärsmodellerna som används av 
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Crunchfishs Digital Cash Partners inom nätverk, banker, processorer och digitala plånböcker. Global 
interoperabilitet mellan betaltjänster, mellan betallösningar och även mellan länder erbjuds som mertjänster 
till Digital Cash plånboken.  
 
Den adresserbara marknaden för Digital Cash plånböcker är gigantisk eftersom den innefattar miljarder av 
smarta debet-, kredit-, kontant- och presentkort samt digitala plånboksappar i smartphones, smarta klockor 
och feature phones på de betalrälsarna för kort, realtidsbetalning, closed-loop plånböcker, riksbanksvaluta, 
kryptovaluta och mobile money. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB 
+46 708 46 47 88 
joachim.samuelsson@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 Digital Cash som kan integreras både med 
betalningsrälsen och 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. 


