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Västra Hamnen Corporate Finance har 
offentliggjort uppdaterad aktieanalys av 
Crunchfish 
 
Västra Hamnen Corporate Finance publicerade idag, den 17 november, en uppdaterad analys 
av Crunchfish med titeln ”Crunchfish: Offline for all”. Analysen är tillgänglig här. 
 
Västra Hamnen skriver bl.a. följande: “We regard the company’s involvement with the payment systems in India as 
their single most valuable business interest. There has been further progress on this since our last research update 
in August. There has been particular progress in the area of offline payments, which is important to us since that is 
what contributes the most to our valuation of the company. The urgency of establishing offline digital payment 
options for India has also been recognised by its central bank, the Reserve Bank of India. In August, it announced a 
pilot scheme running until March 31, 2021 under which payment providers are encouraged to launch technological 
innovations in the area of offline payment solutions.” 
 
I analysen ges ett oförändrat kursintervall enligt DCF-modellen på 25,30 SEK – 40,10 SEK per aktie. Analysen 
är tillgänglig på Västra Hamnens och Crunchfishs respektive webbplatser.  
 
I samband med publicering av Q2-rapporten har Crunchfish publicerat en längre intervju med VD Joachim 
Samuelsson om framtidens utmaningar, all teknologi som bolaget har uppfunnit och patenterat och hur vi 
ska skapa lönsamma affärer. Intervjun finns tillgänglig här: 
https://www.youtube.com/watch?v=mAoS5MmzMgw  
 
Dessutom genomfördes även en livesänd intervju under temat ”Cash goes digital” med Joachim Samuelsson 
och Alf Riple, analytiker hos Västra Hamnen. Denna intervju finns tillgänglig här: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_aC-H8VxRM  
 
I syfte att öka genomlysningen av Crunchfish och som en service till bolagets aktieägare har Crunchfish 
kontrakterat Västra Hamnen att genomföra så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende 
genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör 
underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
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 
Crunchfish är ett tech-bolag med en patentsökt lösning för digitala offlinebetalningar som kan integreras både med 
betalningsrälsen eller i en mobil plånbok. Offlinelösningen är globalt skalbar 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. 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 med representation i Indien. 
 


