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Crunchfish rekryterar Anna Bostam som Chief Marketing 
Officer 
 

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget anställer Anna Bostam som ny Chief 

Marketing Officer. Det är extremt viktigt att bolagets tekniska kunnande och 

kommunikation går hand i hand och vi stärker därför upp vår marknadsföringsförmåga 

ytterligare. Anna har gedigen erfarenhet inom marknadsföring som VD för reklambyrån The 

Fanclub och därefter byråchef för kommunikationsbyrån Creuna i Malmö. 

 

Med en bakgrund inom IT och digital marknadsföring, och en 

gedigen bakgrund som marknadschef och byråchef så har Anna 

kunskap i att bygga varumärken och kommunikation som når 

igenom bruset i dagens digitala landskap. Som ledare för en av 

Sveriges mest framgångsrika varumärke- och 

kommunikationsbyråer så har Anna jobbat med kunder och 

varumärken inom både B2B, B2C och offentlig sektor. 

 

”Under lång tid har vi byggt upp ett starkt tekniskt kunnande i 

Crunchfish och gjort fantastiska framsteg i utvecklingen av vår 

teknologi. Det är extremt viktigt att bolagets tekniska kunnande och 

kommunikation går hand i hand och vi stärker därför upp vår 

marknadsföringsförmåga ytterligare. Därför är vi mycket glada att 

välkomna Anna Bostam som vår nya CMO. Anna är otroligt kreativ, 

har en stark kommunikativ förmåga och har dessutom ett knivskarpt 

affärssinne, egenskaper som kommer bli mycket värdefulla nu när vi 

accelererar och satsar globalt”, säger Joachim Samuelsson, VD för 

Crunchfish. 

 

”Jag brinner för att bygga starka, äkta varumärken som inte bara gör 

enstaka kommunikationsinsatser utan som vågar utmana och bygga 

från grunden. Jag tror på kombinationen ’vansinne och skarpsinne’, och Crunchfish utmanar och vågar sticka ut 

hakan, men man har också en enorm tyngd i det man gör. Det är coolt på riktigt, och jag ser fram mot att vara med 

och ta över världen tillsammans med det här kompetenta gänget”, säger Anna Bostam. 

 

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 
Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning som använder en 

betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Detta gör digital betalning robust och 
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oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är exceptionell flexibel och kan användas med alla typer av 

betalningslösningar. Den är interoperabel, cross-service/scheme och cross-border/currencies. Den levererar 

egenskaperna hos kontanter, som t.ex. omedelbar clearing, betalningar offline och bevarande av betalarens 

integritet, utan att kräva några som helst förändringar i de centrala eller kommersiella bankinfrastrukturerna. Detta 

möjliggör CBDC att snabbt rullas ut i vilket land som helst.  

 
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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