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Bakgrund och motiv

Vi bedömer att vi i dag är världsledande inom segmentet 
Advanced Charging Devices, dit såväl bränslecellsdrivna 
som solcellsdrivna laddare hör. Tack vare en uppsättning 
nyckelpatent kan vi tillverka bränsleceller med högre ef-
fekt, lägre pris och bättre livslängd än någon av konkur-
renterna. Andra tekniker, såsom solceller, har uppen-
bara begränsningar, som att de är långsamma och bara 
fungerar utomhus i gynnsamt väder. 

myFC står inför ett tekniskt och kommersiellt genom-
brott. Vi hoppas kunna pressa priset på produkten ytter-
ligare samtidigt som vi har bevisat att vi kan öka effekten 
på våra bränslecellsdrivna laddare kraftigt. Det betyder 
att kommande produkter kommer att kunna användas 
med såväl smarta mobiler som surfplattor.

Vår bedömning är att vi har en unik möjlighet att bli 
världsledande på en ny och snabbt växande marknad 
över tid.

Sedan vi startade verksamheten har vi tagit in sam-
manlagt 166 miljoner kronor i finansiering. I samband 
med den senaste finansieringsrundan våren 2014 fat-
tade styrelsen beslut om att notera myFC på Nasdaq 
OMX First North. En notering ger oss tillgång till kapital-

marknaden för att finansiera fortsatt produktutveckling 
och marknadsföring samt bidrar till att våra mer än 5 400 
aktieägare får en mer likvid aktie. 

En listning på Nasdaq OMX First North utgör också 
en kvalitetsstämpel på företaget, vilket kommer att un-
derlätta för myFC att rekrytera personal och samarbets-
partners. En listning underlättar också för företaget att 
framöver erbjuda anställda ett attraktivt delägande. 

Styrelseförsäkran 
Styrelsen för myFC ansvarar för informationen i denna 
bolagsbeskrivning, som upprättats med anledning av 
den förestående listningen på OMX First North. Härmed 
försäkras att såvitt styrelsen känner till, är uppgifterna 
riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innehåll. 

Stockholm 7 maj 2014
Styrelsen för myFC AB

Innehåll

>myFC står inför en mycket spännande fas där vi ska ta vår produkt från kommersiell test till 
global massmarknad. Det här förväntas öka våra intäkter, men vi kommer också att behöva 
göra fortsatta investeringar i produktutveckling och marknadsföring de kommande åren.
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>myFC grundades år 2005 från ett forskningsprojekt 
på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. 
Bränsleceller var redan då en lovande teknologi för att 
producera miljövänlig el i till exempel bilar. Fram till dess 
hade ingen lyckats bygga en liten, bärbar bränslecell 
som man enkelt kunde ta med sig. Andra produkter var 
då antingen för komplexa, för stora eller arbetade med 
en temperatur som gjorde dem livsfarliga i ett litet format. 

År 2005 hade vi en serie patent som skulle bli grunden 
för världens kanske första fungerande, bärbara bränsle-
cell. Visionen var klar: att göra människan oberoende 
av eluttaget. Vi ville hjälpa alla att förverkliga drömmen 
om äkta mobilitet. Redan 2005 fanns önskan och be-
hovet att kunna arbeta oavbrutet med mobilen och da-
torn överallt, inte bara där det finns ett strömuttag på 
bekvämt avstånd. 

Länge var vi rätt ensamma om vår tro på bränslecellen. 
Samarbeten med de största jättarna inom mobilbran-
schen gick i stå. 2009 fattade vi det strategiska beslutet 
att gå vidare på egen hand. Apples iPhone var då två år 
gammal och vi insåg att den nya smarta mobilen skulle 
skapa ett större behov än någonsin av elektricitet. 

Två saker hade hänt. Den smarta mobilen gjorde oss 
mer mobila än tidigare. Vi kunde plötsligt inte bara prata 
och läsa mejl var vi än var, utan dessutom enkelt surfa 
på nätet, läsa tidningar, se på film och video, svara på 
mejlen och till och med redigera dokument. Ju mer funk-
tionalitet som läggs in i och används i mobila terminaler, 
desto mer blir batterikapaciteten en begränsande faktor. 
Den smarta mobilen gjorde oss också mer beroende av 
att kunna ladda än tidigare. 

Vi insåg att det här behovet bara skulle växa. De kom-
mande åren skulle marknaden fullkomligt explodera med 
allt kraftfullare smarta mobiler, surfplattor och kameror. 
Gång på gång har vi fått bevisat att behovet är stort och 
vår satsning var rätt. 

Jag kom in i bolaget som vd år 2007. Det har inte varit 
en spikrak resa sedan dess, men jag har aldrig tvivlat på 
att vi varit på rätt spår. Att ta fram en helt ny produktkat-
egori är aldrig enkelt. Det krävdes blod svett och tårar 

innan de grundläggande patenten från 2005 kunde bli  
den första kommersiellt gångbara produkten, myFC 
PowerTrekk, som lanserades 2011. 

Det var en revolutionerande produkt. Nyheten om mo-
billaddaren som drivs på vatten (!) har figurerat i TV och i 
tidningar i hela värden. Bilden på USAs president Barack 
Obama har synts i hundratals svenska och internationel-
la tidningar. Med myFC PowerTrekk tog vi steget från 
innovationsföretag till teknikföretag med en fungerande 
produkt. myFC PowerTrekk säljs i dag i butiker runtom 
i världen, om än i begränsad omfattning. Nu står vi inför 
nästa steg i kommersialiseringen. Under de kommande 
åren räknar vi med att lansera nya och kraftigt förbät-
trade produkter som tar myFC PowerTrekk till en global 
massmarknad. 

Detta är rätt tidpunkt att ta myFC till börsen. Vi har 
den mest osäkra perioden som utvecklingsbolag bakom 
oss. Den som i dag köper aktier i myFC investerar i ett 
bolag med en bevisad produktteknologi för en växande 
marknad. 

En notering på Nasdaq OMX First North ger oss till-
gång till finansiering inför en mycket spännande expan-
sionsfas, så att vi kan fortsätta att investera i produktut-
veckling och marknadsföra oss globalt. 

Jag är optimistisk inför vår framtid. Var jag än rör mig 
ser jag levande bevis på att våra produkter behövs. 
Människor har med sig sina mobiler på bussar, tåg, på 
konferenser och ute i naturen. Det säljs ofattbara två mil-
jarder mobiler och surfplattor i världen varje år. Ju mer 
funktionalitet som finns i dessa mobila terminaler, desto 
mer blir batterikapaciteten en flaskhals. Vi har många 
spännande produkter i vår pipeline. Jag är fullständigt 
övertygad om att tillräckligt många människor runtom i 
världen kommer att vilja frigöra sig från behovet av väg-
guttag och bli mobila.

Björn Westerholm
VD myFC

VD har ordet

“Det var en revolutionerande produkt. Nyheten 
om mobilladdaren som drivs på vatten (!) har  
figurerat i TV och i tidningar i hela värden. Bilden 
på USAs president Barack Obama har synts i 
hundratals svenska och internationella tidningar.”

Björn Westerholm, VD myFC
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Omvärld och marknad

I början av 2000-talet kunde en mobiltelefon gå i veckor 
utan att behöva laddas. Dagens smarta mobiler måste 
laddas flera gånger per dygn. Vi har blivit mer mobila, 
men allt pratande, surfande och mejlande konsumerar 
batterikapaciteten. Vi tvingas hela tiden leta strömuttag 
för laddaren. 

Vi kallar skillnaden mellan mobilernas behov av energi 
och den kapacitet dagens batterier har för The Power Gap. 

Alltför ofta befinner vi oss i situationer när vi helt en-
kelt inte har tillgång till ström, men där vi ändå behöver 
vår mobil. Situationen uppkommer även när vi är utom-
hus. På en fjällvandring långt från närmaste hus måste 
mobilen fortsätta att fungera. Det handlar inte bara om 
bekvämlighet, utan kan snabbt bli en fråga om liv och 
död i olika nödsituationer. 

I de snabbväxande ekonomierna i Latinamerika, Asien 
och Afrika har ett annat behov börjat växa fram. Här är 

den smarta mobilen ett av de viktigaste arbetsverktygen 
för inhemska och utländska affärsmän, regeringstjänste-
män och hjälparbetare. Mobilnäten täcker i dag stora  
geografiska områden, men långt ifrån alltid finns det 
tillgång till pålitlig ström. Att ladda den smarta mobilen 
är svårt, alltför ofta omöjligt. Det finns helt enkelt inte  
infrastruktur. 

Alla som äger en smart mobil kan nog vittna om att 
The Power Gap inte är något som bara drabbar oss 
utomhus eller på resor långt från storstaden. The Power 
Gap finns lika mycket i jobbet som på fritiden. Batteriet 
kan dö ombord på ett flygplan eller i tunnelbanan eller 
mitt i en konferenslokal där de få strömuttag som finns 
är upptagna. 

Vi vill vara mobila och inte låta oss begränsas för att 
batteriet i mobilen inte räcker. Att sluta jobba när bat-
teriet är tomt är inte ett alternativ.

Att täppa till  
The Power Gap
>På drygt tio år har processorerna och minnena i våra mobiler blivit tolv gånger mer kraftfulla, 
enligt McKinsey&Company. Samtidigt har batterierna inte alls vidareutvecklats i samma takt. 
Den vanligaste litium-jontekniken förbättras med kanske två till tre procent per år, medan 
processorkraften nästan fördubblas enligt Moores lag. Resultatet är välkänt, det så kallade 
Power Gap har skapats.
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Marknaden för Advanced Charging Devices är fortfar-
ande i sin linda. År 2013 kunde den globala försäljningen 
mätas i tiotusentals enheter, enligt analysföretaget ABI 
Research. Det understryker att tekniken fortfarande är 
under utveckling.

Tillväxten väntas drivas av det snabbt växande un-
derliggande behovet. 2013 såldes det en miljard smarta 
mobiler i världen, enligt Gartner. Mobilerna blir inte bara 
fler utan också kraftfullare när vi konsumenter ställer krav 
på snabbare surfande och större skärmar. En majoritet 
av de smarta mobiler som säljs i år kommer att ha en 
kraftfull och energitörstig 64 bitars fyr- eller sexkärnig 
processor. 

En viktig drivkraft för behovet av kraft är den mängd 
data som varje enhet ska hantera. I takt med att mobil-
näten blir effektivare så ökar också den mängd data som 
varje enhet kan sända och ta emot. Ju mer data som 
hanteras desto snabbare förbrukas batterierna. 

Utvecklingen av mobil data har varit explosionsartad. 
ABI Research beräknar att det år 2017 kommer att sän-

das mer information genom mobilnäten under ett enda 
år än vad som hanterades i världens mobilnät under hela 
perioden 1984-2012. 

Eftersom batteritekniken inte hänger med riskerar 
problemet med mobiler som dör efter bara några tim-
mars användande bara bli större. Effekten i traditionella 
batterier avtar också över tid.

Telekomleverantören Ericsson räknar med att näs-
ta stora trend är det som kallas Internet of Things, när 
många miljarder apparater ska bli uppkopplade via mo-
bilnäten, och där det är mobiltelefonen som kommer att 
vara kommunikationscentrum för att styra alla dessa ap-
parater. Ericsson beräknar att det år 2020 kommer att 
finnas 50 miljarder uppkopplade apparater. Många av 
dessa kommer att vara installerade på platser utan till-
gång till eluttag. 

Vi lever i en värld där utbyggnaden av mobilt internet 
helt enkelt går mycket snabbare än utbyggnaden av de 
elnät som ska hålla mobilerna, plattorna och miljarder 
andra apparater igång.

En marknad i sin linda

50 000 000 000
Så många uppkopplade apparater räknar Ericsson med 
att det kommer att finnas år 2020.

>Lösningen på The Power Gap är avancerade laddare, eller det som analytikerna kallar  
Advanced Charging Devices. Det är teknik som möjliggör att vi kan ta med oss strömmen 
där det inte finns uttag för mobilens laddare.
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FAKTA  |  BATTERIER
Batterier har inte utvecklats tillnärmelsevis lika snabbt som till exempel processorer eller trådlös kommuni-
kation. På tio år har kapaciteten i batterierna inte ens fördubblats och effekten avtar över tid. Under tiden 
har mobilens processor blivit mer än tio gånger snabbare och surfhastigheten har ökat med mer än 100 
gånger.

Om batterierna hade utveckats lika snabbt som processorerna hade vi klarat oss med att ladda en 
kraftfull mobil en gång per vecka, i stället för som nu flera gånger per dag. Om de hade utvecklats lika 
snabbt som surfhastigheten hade en mobil innehållit lika mycket energi som ett bilbatteri.

Bränsleceller
Den mest lovande tekniken för Advanced Charging De-
vices är bränsleceller. De senaste åren har kapaciteten 
hos bränsleceller ökat markant, samtidigt som de kom-
mit ner i pris. Bränslet i en myFC PowerTrekk är vanligt 
vatten och en puck med ett speciellt salt. Pucken väger 
bara 30 gram och behåller allt sitt energiinnehåll tills den 
används. Restprodukten från processen är oskadlig vat-
tenånga och alla delar i pucken kan återvinnas på ett 
miljövänligt sätt. 

Företag inom  
bränslecellsteknik
Flera företag runtom i världen har utvecklat laddare 
baserat på bränslecellsteknik. Bland de som kom-
mit längst finns Horizon Technologies (Singapore) och  
Intelligent Energy (U.K.), som båda lanserat kommer-
siella produkter. Dessutom har bland annat Nectar (USA) 
visat upp en prototyp, som dock ännu inte säljs. 

myFCs uppfattning är att ingen av konkurrenterna 
kunnat uppvisa en produkt som kan konkurrera med vår 
nuvarande produkt (myFC PowerTrekk) avseende pris 
eller prestanda. 

Ett av de största problemen med konkurrenternas 
produkter är bränslelösningen. Produkterna bygger på 
att man bär med vätgasen som används för att driva 
bränslecellen i små patroner. När vätgasen är slut måste 
patronen laddas i en speciell maskin, som drivs på 230 
volt, innan bränslecellen kan användas igen. 

myFC är det enda företag som visat en produkt där 
vätgasen produceras i en kemisk process i själva lad-
daren. Inga behov att fylla patroner, utan man tar bara en 
ny puck för att fortsätta laddningen. Den låga vikten på 
pucken gör att det inte är några problem att ta med sig 
så många som behövs på resan eller utflykten. 

Konkurrerande teknologier
Det finns en rad tekniska lösningar på marknaden för att 
lösa The Power Gap. Den gemensamma nämnaren är 
att flertalet är beroende av att återladdas via ett eluttag. 
De flesta produkter på marknaden är dyra, tunga och 
löser inte problemet med beroende av eluttaget.

Solceller
Olika typer av solfångare har använts i elektronik ända 
sedan de första miniräknarna introducerades. Men de 
har aldrig blivit en stor framgång bland mobilanvändarna 
på grund av att de är väderberoende, långsamma och 
kräver mycket ljus. För att fungera optimalt krävs vackert 
väder med direkt solljus, och även då tar det åtskilliga 
timmar att ladda mobilen med en solcell. En solcell stor 
nog att snabbt ladda en mobil eller surfplatta är också 
helt enkelt för stor för att bära med sig.  

Laddningsbara extrabatterier 
Det finns en mängd bärbara laddare som i praktiken är 
ett uppladdningsbart litium jon-batteri. Tekniken är enkel 
och billig, men har precis samma problem som mobilen 
eller surfplattan. Enheten lagrar energi, i stället för att 
som myFC PowerTrekk producera energi. Det gör att när 
man använt all kapacitet måste man hitta ett eluttag och 
ladda den innan den kan användas igen.
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FAKTA  |  myFC PATENTPORTFÖLJ
myFCs framtida framgångar skyddas av en omfattande patentportfölj. Sammanlagt hade vi i april 2014 25 
godkända patent och ytterligare 36 patentansökningar under behandling, uppdelade på 7 patentfamiljer. 
Det innebär att vi känner oss trygga i att vi kan behålla vårt tekniska försprång gentemot konkurrenterna. 

 
Några av de viktigaste patenten i vår portfölj är:
Sensorcell – patent WO2009/025614
Patenten beskriver vår unika metod för att kontrollera flödet av vätgas från bränslepucken. Tekniken är helt 
avgörande för att myFC PowerTrekk ska producera energi på ett kontrollerat sätt oberoende av tempera-
turskillnader i omgivningen. 

 
Integrerad tillverkning – patent WO2011/040875
Patentet beskriver en metod för punktsvetsning med laser för kostnadseffektiv tillverkning av bränsleceller 
i stora volymer. 

 
Ökad livslängd – patent WO2009/024613
Patentet beskriver en lösning på problem som kan orsaka förkortad livslängd. Den förbättrade konstruk-
tionen har verifierats i tester då över 2000 timmars driftstid har uppnåtts.
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Verksamheten

myFC har sin bakgrund i ett forskningsprojekt på KTH 
i Stockholm. Företaget grundades år 2005 med flera 
viktiga patent för lätta, kostnadseffektiva och driftssäkra 
bränsleceller. Bland annat har myFC patenterad teknik 
för så kallade ”open end”-bränsleceller. Detta ger möj-
lighet att utveckla produkter med mycket längre livslängd 
än den förhärskande ”closed end”-teknologin. 

År 2011 lanserade myFC sin första produkt, myFC  
PowerTrekk. Den togs fram för att demonstrera att tekni-
ken är gångbar. myFC PowerTrekk har sedan lanserin-
gen sålts i mer än 10 000 exemplar. Produkten säljs i dag 
i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. 

myFC PowerTrekk har fått ett överväldigande motta-
gande av media och testare. Produkten fick den pres-
tigefyllda utmärkelsen Editors Choice på MacWorld 
Expo år 2013. Den har testats och fått positiva recen-
sioner av ansedda tidskrifter som Wired och Gizmodo. 

”Den här praktiska apparaten är ett perfekt tillbehör 
när du ska ut i vildmarken eller för nödsituationer tack 
vare att den laddar sina apparater med bränslecells-
teknik”, skrev Digitaltrends.com år 2011.

Som med alla andra nya produkter har vi drabbats av 
en del inkörningsproblem. Främst gäller det bränslepuck-
en, där vi initialt drabbades av en del kvalitetsproblem. 
Lösningen blev att avsluta samarbetet med vår leverantör 
och i stället kommer vi att tillverka pucken i egen regi för 
att säkerställa en hög och jämn kvalitet.

Vi betraktar myFC PowerTrekk som det första steget 
mot en massmarknadsprodukt. I nästa steg kommer 
vi att lansera nya produkter som kommer att erbjuda 
väsentligt högre kapacitet, till reducerad kostnad. 

Vi ser en potential att de kommande två åren öka 

kapaciteten dramatiskt jämfört med dagens produkt. 
På sikt kommer laddaren också att kunna användas 
tillsammans med surfplattor och inte som i dag enbart 
med smarta mobiler. Högre effekt tillsammans med sjun-
kande pris skapar förutsättningar för myFCs teknikplatt-
form att nå en mycket större målgrupp. 

Vi planerar att lansera nya spännande produkter på en 
global marknad. Med dessa produkter kommer myFC att 
kunna gå från att vara ett teknikföretag med en produkt 
som demonstrerar att tekniken är kommersiellt gångbar 
till att vara ett världsledande produktföretag inom det 
snabbt växande segmentet Advanced Charging Devices. 

Miljövänlig teknik 
Bränsleceller är ansedda som ett mycket miljövänligt sätt 
att producera elektrisk energi. Dagens bränsle består av 
ett saltpulver som i själva laddaren mixas med vanligt 
vatten, det är i denna avvägda process som vätgasen 
skapas. När bränslecellen konsumerar vätgasen så ska-
pas elektrisk energi i form av elektroner och den enda 
avgasen från processen är vattenånga.

Säker att flyga med
myFC PowerTrekk är certifierad av IEC (International 
Electrotechnical Commission), vilket innebär en viktig 
kvalitetsstämpel. Bland annat betyder IEC-certifieringen 
att myFC PowerTrekk får tas ombord på flygplan och 
även användas under flygningen. Många flygplan sak-
nar i dag el-uttag, särskilt i turistklass. Det brukar skapa 
problem om man vill använda sin smarta mobil för att se 
på film eller lyssna till musik under exempelvis en Atlant-
flygning eller längre inrikesresa i USA.

Verksamhetsbeskrivning 

Milstolpar

2005 2007 2008
>myFC grundas kring ett patent 

som forskats fram på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stock-
holm.

>myFC visar den första proto-
typen på en fungerande mobil 
bränslecell för mobiltelefoner.

>myFC inleder ett industriellt 
samarbete med Nolato för till-
verkning i stor skala. Samarbe-
tet ska följas av en rad liknande, 
strategiska avtal.

>Sjätte AP-fonden och KCC 
(KTH Chalmers Capital) går in 
som delägare.

>myFC är ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på smidiga, bärbara bränsleceller 
för laddning av smarta mobiler, surfplattor och actionkameror. myFC siktar in sig på det väx-
ande behov som skapas av The Power Gap.
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Nätverk med partner för snabb tillväxt 
myFC har medvetet byggt upp en strömlinjeformad or-
ganisation. För att begränsa kassaflödet har vi endast 
tolv anställda i företaget. Istället har vi ett omfattande 
nätverk av partners för tillverkning, logistik och distribu-
tion, vilket är en förutsättning för att vi ska lyckas. Denna 
strategi erbjuder en större flexibilitet och högre kvalitet 
till väsentligt lägre kostnad än om vi valt att själva bygga 
hela kapaciteten. 

Bland våra viktigaste partners kan vi nämna Nolato 
(Sverige och Kina), och Norautron (Kina), IV Tech (Kina) 
och API (USA) för tillverkning och Pride (USA) för logistik 
och distribution. Vi arbetar med bland andra Gore (USA) 
och SiGNa (USA) för komponenter och material och med 
exempelvis Propeller (Sverige) och Avalon (Sverige) för 
design. När det gäller återförsäljare i fysiska affärer och 
på nätet så säljer bland andra REI (USA), Mediamarkt 
(Tyskland), Dustin (Sverige) och Amazon.com (USA och 
Tyskland) våra produkter. 

Vi har tack vare olika samarbetsavtal säkrat kapacitet 
att kunna tillverka minst en miljon produkter per år. Vi är 
redan en god bit på väg i processen att bygga ett världs-
omspännande nät av återförsäljare. 

Vi planerar att fortsätta arbeta med partnernätverket 

för att snabbt kunna skala upp volymerna när efterfrågan 
växer. Ett nära samarbete med utvalda partners som alla 
är världsledande inom sina respektive områden ger oss 
dessutom maximal flexibilitet att förändra produkten och 
utöka utbudet. 

Strategiskt globalt samarbete
myFC har ett avtal med ett globalt företag inom konsu-
mentvaror avseende produktutveckling. Det här är ett 
samarbete som kommer att vara mycket betydelsefullt 
för vår framtida utveckling, både när det gäller att ytter-
ligare utveckla produkten och när det gäller att nå nya 
kunder. 

Företaget omsätter i storleksordningen 20-30 mil-
jarder svenska kronor och säljer produkter som de flesta 
människor på ett eller annat sätt kommit i kontakt med i 
sitt dagliga liv. Det är ett stort multinationellt företag med 
ett nätverk bestående av flera miljoner återförsäljare i 
över 150 länder som når företagets konsumenter i hela 
världen. 

Vår nya partner har ett kunnande som passar mycket 
väl för myFC och vi räknar med att deras kompetens 
kommer att hjälpa oss att lansera ännu mer attraktiva 
produkter i framtiden.

>myFC visar PowerTrekk 1.0, 
världens första mobila bränsle-
cell i fickformat som är redo för 
massproduktion.

>PowerTrekk 1.0 IEC-certifieras.

>USAs president Barack Obama 
besöker Stockholm och får då 
myFC PowerTrekk demonstre-
rad för sig i samband med ett 
besök på KTH.

>Editors Choice på MacWorld  
Expo.

>myFC introduceras på Nasdaq 
OMX First North-lista.

2011 2013 2014

VÅR VISION
ATT GÖRA GRÖN ENERGI TILL-
GÄNGLIG FÖR ALLA ÖVERALLT, 
NÄR SOM HELST.

Webshops

Retailers

myFC website

Components

Manufacturing

Warehouse Distributors

myFC är ett litet snabbväxande företag men det hindrar inte att vi byggt upp 
en stor, global organisation. Vi har medvetet skapat starka band till en rad 
strategiska partner inom bland annat tillverkning, logistik och distribution. 
Tack vare detta kan vi vara snabbrörliga som det lilla företaget men agera 
med styrkan hos ett storföretag.
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På detta sätt etablerade vi myFC i den internationella 
friluftsvärlden. Här byggde vi varumärkeslöftet och dif-
ferentierade myFC PowerTrekk till att omedelbart kunna 
skapa grön energi, var som helst – när som helst.

Vi har hela tiden baserat vår strategi på en analys av 
hur människor använder sin bärbara elektronik, vare sig 
det är mobiltelefoner, actionkameror eller surfplattor. Vi 
studerar vilka krav dessa produkter ställer för att förstå 
hur vår marknad kommer att utvecklas.

Vårt nästa steg är nu att etablera våra produkter 
mot kundgrupper som brukar kallas prylälskare och 
teknikföregångare (Tech Savvies). Vi kommer också att 
arbeta hårdare mot affärskvinnor och -män som i sina 
yrken måste kunna lita på att deras smarta mobiler och 
andra apparater fungerar också när det inte finns ett 
eluttag i närheten.

Säljkanaler
Vi nådde det första segmentet via återförsäljare som rik-
tar sig mot friluftsentusiaster. Nu kommer vi också att 
arbeta mot kanaler som når bredare grupper av mobil-
användare.

Vi bedömer att en mobilladdare är en produkt som 
säljer bäst via mobiloperatörernas kanaler. I dag hand-
lar det i stor utsträckning om operatörernas egna butiker 
och till viss del hemelektronikkedjor som säljer mobiltele-
foni. Men vi räknar med att det finns mycket stora möj-
ligheter att också nå konsumenter på andra platser än 
i butikerna. Operatörerna bundlar ofta olika produkter 
och tjänster för att göra sina erbjudanden mer attraktiva. 
Vi ser till exempel hur operatörer erbjuder ett abonne-

mang på Spotify när en kund köper en smart mobil eller en 
gratis telefon när kunden köper en surfplatta. Här kan myFC  
PowerTrekk användas för att belöna en kund som tecknar 
ett nytt abonnemang. En myFC PowerTrekk kan också 
användas när operatören vill övertyga en abonnent att 
förlänga ett abonnemang vars bindningstid håller på att 
löpa ut.

Med tanke på hur viktigt affärssegmenet är ser vi ock-
så stora möjligheter att tillsammans med operatörer an-
vända myFC PowerTrekk för att sälja abonnemang mot 
företagskunder.

Produktutveckling
När det gäller själva produkten ser vi att det finns stora 
möjligheter att utveckla den både vad gäller pris och pre-
standa. Vi räknar med att kommande produkter kommer 
att kunna säljas till lägre priser än i dag. Samtidigt räknar 
vi med att morgondagens produkter kommer att kunna 
leverera flera gånger mer energi utan att för den skull blir 
större eller väga mer. Därmed kommer de också att kun-
na ladda till exempel surfplattor.

Vi ser också stora möjligheter att vidareutveckla 
bränsleceller för användning inom nya spännande 
produktområden, till exempel handhållna verktyg.

I dag är marknaden för Advanced Charging Devices i 
sin linda. Vi och våra konkurrenter mäter försäljningen i 
tiotusentals enheter. I framtiden kommer vi att se en ex-
ponentiell tillväxt. Inom några år räknar vi med att den 
globala marknaden för vår typ av produkter kommer att 
vara åtskilliga miljoner enheter per år.

Nya produkter och kanaler
>När vi började utveckla vår första produkt hade vi i åtanke de individer som har störst prob-
lem med The Power Gap. Det är personer som till fullo vill hänge sig åt sin aktivitet och som 
inte är beredda att ge avkall på att kunna använda sin GPS, actionkamera eller mobil. De är 
beredda att investera i den senaste tekniken för att få sin upplevelse.
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Tekniken

Därför introduceras nu en tredje väg, med avancerade 
bärbara bränsleceller. Till skillnad från batteriet produc-
eras ström i cellen, så den är inte beroende att hela tiden 
laddas och den fungerar också när solen inte skiner. 

Processen 
Alla bränsleceller bygger på att det äger rum två elek-
trokemiska processer. Vid den ena elektroden sker en 
kemisk reaktion där det skapas elektriskt laddade mole-
kyler, vanligen med ett underskott av elektroner. De 
”avskiljda” elektronerna försvinner ut genom en elektrisk 
sladd för att driva till exempel en lampa eller en mobiltele-
fon. Molekylerna färdas inne i den så kallade elektrolyten 
inne i cellen till den motsatta elektroden. Väl framme sker 
en ny kemisk reaktion där nya molekyler bildas. Elektron-
erna återförs till reaktionen och den elektriska balansen 
återställs. 

Så länge nytt bränsle tillförs och cellen är ansluten 
till en elektrisk apparat så att den elektriska kretsen är 
sluten sker hela tiden nya kemiska reaktioner och cellen 
fortsätter att producera ström. 

Bränslet 
För den kemiska processen i cellen krävs vätgas. De 
flesta konkurrerande produkter använder vätgas som 
lagras i en liten patron. Utmaningen är att när patronen 
är tömd så måste den laddas i en speciell maskin som 
drivs på 230 volt. I myFCs produkt myFC PowerTrekk 
skapas vätgas när vanligt vatten reagerar med ett spe-
ciellt saltpulver i pucken. Bränslepucken kan återvinnas 
som metall efter användande. 

Den kemiska processen är välkänd. De flesta kommer 
ihåg kemiexperimenten i skolan hur till exempel natrium 
reagerar våldsamt med vatten. Utmaningen tekniskt är 
att i det lilla formatet under kontrollerade former skapa 
ett jämt flöde av vätgas, oavsett temperaturskillnader. 
myFC har löst det med en avancerad konstruktion som 
skapar ett jämt flöde av vatten in i pucken. 

Typer av bränsleceller 
Det finns lika många olika sätt att bygga en bränslecell 
som det finns typer av batterier. Vissa ger mycket hög 
effekt, men är i praktiken bara användbara för stationärt 
bruk eller monterade i en bil eller ett fartyg. En utmaning 
med flera konstruktioner är att de kan bli mycket heta, 
ibland över 1 000 grader. 

myFC använder en teknik kallad PEM (Proton  
Exchange Membrane) som lämpar sig mycket väl 
för portabla applikationer. En viktig egenskap är låg  
innertemperatur, vilket är en förutsättning för riskfritt  
användande. 

Open och closed end 
Flera av våra konkurrenter använder en liknande teknik, 
men till skillnad från myFC har de valt en så kallad ”closed 
end”-arkitektur. Problemet med den konstruktionen är 
att det skapas höga tryck inne i bränslecellen, vilket för-
kortar livslängden. Ett vanligt problem är glappkontakt 
internt mellan de olika cellerna, ett annat att membranen 
skadas. myFC har en patenterad ”open end”-design, 
som arbetar med mycket lägre interna tryck. Tack vare 
detta har myFC i PowerTrekk en mycket mer stabil kon-
struktion med betydligt längre livslängd än en ”closed 
end” bränslecell. 

Forskning framåt 
Bränslecellen är en gammal uppfinning. De första proto-
typerna visades redan år 1839. Men trots att tekniken är 
mer än 150 år gammal är den fortfarande i sin linda. Trots 
att teorin är välkänd och lätt att förstå är det mycket svårt 
att bygga en billig bränslecell med hög effekt och lång 
livslängd. Först under 2000-talet har bränsleceller börjat 
säljas som kommersiella produkter. 

myFC räknar med att teknikutvecklingen kommer 
att gå snabbt de kommande åren och väntar oss ett 
genombrott inom fordonsindustrin. De högre volymerna 
för hela branschen kommer att leda till att nyckelkompo-
nenter sjunker kraftigt i pris.

Att skapa elektrisk energi  
>Det kan vara en utmaning att ladda mobilen eller surflattan när man inte har tillgång till elek-
tricitet via vägguttaget eller i bilens 12-voltsuttag. Två vanliga metoder är ett uppladdnings-
bart batteri eller en solcellsdriven laddare. Båda har stora nackdelar. Batteriet har i sig be-
gränsad kapacitet, efter ett par laddningar är det tomt. Solcellen är långsam och beroende 
av vädret och tid på dygnet.
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FAKTA  |  myFCS TEKNIKPLATTFORM
Grundtekniken består av en flexibel standardbaserad PEM (Proton Exchange Membrane) bränslecell som 
är designad som en passiv cell i open end-arkitektur. Open end-arkitekturen medger ett antal fördelar i 
relation till traditionella PEM-celler från andra leverantörer, exempelvis längre livslängd.

Effektområdet för applikationer är definierat från låga till ca 75W i effekt. 
Sammansättningen av bränslecellen karaktäriseras av en smart design som medger att vi får en hög 

effekt per volymenhet eller ytenhet, i storleksordning 600mW/cm3 respektive 300mW/cm2. På grund av 
den geniala idén att sammanfoga de olika materialen som ett plåster  kan cellen produceras på ett kost-
nadseffektivt sätt i standard ”die cutting” maskiner vilket ger en fördel i massproduktion. Dessutom ger 
det oss möjligheten att exempelvis böja cellen för att anpassa den till det ett specifikt utrymme eller volym.

myFCs bränsle är passivt och behöver därför inte extern kylning eller andra stödsystem för att fungera. 
Detta medför att kostnader för system, produktion och för produkt bör vara lägre än traditionella stack-
baserade lösningar.

Tillsätt vatten
> Ta isär laddaren
> Öppna undertrågets lock
> Öppna locket på vattenbehållaren
> Fyll vattenbehållaren
> Stäng locket på vattenbehållaren
> Stäng undertrågets lock

Lägg in en puck
> Ta bort plastskyddet på pucken
> Lägg in pucken i bränsleutrymmet

Ladda
>  Anslut din enhet till myFC PowerTrekk med 

hjälp av den medföljande USB-A-kabeln 
och rätt anslutningsdon till din enhet

>  Tryck på “Power Transfer”-knappen
>  När pucken är förbrukad kommer 
 laddningen att avslutas
> Ta bort pucken när laddningen är klar

Så fungerar en bränslecell

Katod Anod

Vatten

Luft

Katalysator ElektrolytVärme

Bränsle

Så fungerar myFC PowerTrekk

En bränslecell börjar skapa elektrisk ström när ett bränsle 
tillförs till en katalysator. Restprodukten blir vanligt vatten.
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Finansiell översikt

myFC Holding ABs förvärv av MyFC AB är redovisn-
ingsmässigt att betrakta som ett sk omvänt förvärv då 
de tidigare aktieägarna i myFC AB gemensamt erhöll en 
majoritet av aktierna i MyFC Holding AB i samband med 
apportemissionen. De redovisningsmässiga effekterna 
av detta är främst att ingen förvärvsgoodwill kommer re-
dovisas hänförligt till förvärvet. De finansiella rapporterna 
nedan är baserade på myFC ABs reviderade årsredovis-
ningar för åren 2010 – 2013 samt icke-reviderade finan-
siella uppgifter för första kvartalet 2014.  Årsredovisnin-
garna finns tillgängliga på www.myfc.se.

myFC Holding AB är nybildat och har ännu inte avslu- 
tat sitt första räkenskapsår. I samband med förvärvet av 
myFC AB genomförde även myFC Holding AB en sprid-
ningsemission samt en kontantemission på ca 40 mkr. 
Bolaget kommer initialt inte att ha någon egen verksam-
het.

myFC har sedan starten 2006 tagit in 166 miljoner kro- 
nor i emissioner.  Den senaste nyemissionen slutfördes i 
april 2014 och uppgick till 40 miljoner kronor. Den sked- 
de till en ”pre-money”värdering om cirka 110 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 17,55 kronor per aktie.

Fram till dags dato har verksamheten haft mindre  
in- täkter i form av försäljning av cirka 10 000 myFC 
PowerTrekk till distributörer och direkt till detaljhandeln. 
myFC har även erhållit bidrag för utveckling från EU. 
Dessa intäkter redovisas  i resultaträkningen  som övriga 
rörelseintäkter. Kostnaderna har bestått av utgifter för 
forskning och ut- veckling (FoU), marknadsbearbetning,  
kostnader i sam- band med patentarbete runt teknologin 

samt byggandet av organisation. Investeringar har fram-
för allt skett i produktionsutrustning. Interna och externa 
kostnader för FoU har aktiverats. Bolagets policy är att 
pågående utvecklingsprojekt aktiveras och skrivs av på 
fem år efter det att de avslutats.

Kostnaderna har  ökat  successivt  under  perioden 
2009–2013. Denna utveckling beräknas fortgå under 
kommande år i takt med att Bolaget fortsätter att invest- 
era i verksamheten enligt plan. myFCs likvida medel upp- 
gick per den sista april 2014 till 37 Mkr, inklusive likviden 
från den senaste nyemissionen. Styrelsen anser att detta 
är tillräckliga medel för att med nuvarande planer med 
god marginal finansiera verksamheten för de kommande 
12 månaderna.

Proforma 
De proformabalansräkningar och proformaresultaträkn-
ingar som redovisas är baserade på att förvärvet av 
myFC AB genomfördes den 1 januari 2013 samt att 
samtliga nyemissioner som genomförts i de två bolagen 
under 2014, dvs konvertering av konvertibla skuldebrev 
om 5 mkr i myFC AB, apportemission, kontantemission 
och spridningsemission i myFC Holding AB var genom-
förda per detta datum.

Framtida utveckling 
Under 2014 fortsätter kommersialiseringen av de första 
existerande produkterna. Vidare kommer utveckling, till-
sammans med partners, av nästa generations produkter 
att prioriteras. 

Finansiell översikt
>myFCs nuvarande koncernstruktur skapades inför noteringen på NASDAQ OMX First 
North genom att det nybildade bolaget myFC Holding AB, utan tidigare verksamhet, i april 
2014 förvärvade myFC AB genom en apportemission och blev därmed moderbolag i myFC-
koncernen.
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kSEK
januari-mars  

2014*
januari-mars  

2013* Helår 2013* Helår 2012
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 457 577 5 625 1 973

Övriga rörelseintäkter 491 767 4 092 4 896

Summa rörelseintäkter 948 1 343 9 717 6 869

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -272 -605 -4 376 -14 415

Övriga externa  kostnader -1 300 -3 273 -9 662 -13 403

Personalkostnader -2 813 -3 041 -12 342 -6 670

Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 099 -1 047 -4 188 -980

Summa rörelsekostnader -5 484 -7 966 -30 568 -35 468

Rörelseresultat -4 536 -6 622 -20 851 -28 599

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -308 6 -699 -372

Resultat efter finansiella poster -4 845 -6 617 -21 550 -28 971

Skatt - - - -

Periodens resultat -4 845 -6 617 -21 550 -28 971

myFC AB resultaträkningar

januari-mars 
2014

januari-mars 
2013 Helår 2013 Helår 2012

Omsättningsutveckling, % -20,8 321,0 185,1 4 597,6

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg

Eget kapital per aktie 4,4 10,0 11,0 11,3

Soliditet, % 72,3 63,9 76,3 75,6

Kassalikviditet,% -15,0 59,9 96,8 79,9

Medelantal anställda 12 9 13 8

Koncernens nyckeltal

*Proforma
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kSEK 31-mars-14* 31-mars-13* 31-dec-13* 31-dec-12

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 46 113 44 094 46 059 43 993

Materiella anläggningstillgångar 6 865 3 699 5 850 2 941

Långfristiga fordringar 50 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 53 027 47 843 51 959 46 984

Omsättningstillgångar

Varulager 694 212 758 212

Kundfordringar 77 6 344 521 5 990

Aktuella skattefordringar 19 162 24 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 295 485 293 306

Övriga fordringar 748 0 279 608

Likvida medel 40 215 46 187 42 250 4 260

Summa omsättningstillgångar 42 048 53 389 44 125 11 386

Summa tillgångar 95 076 101 232 96 084 58 370

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 500 500 500 2 607

Fria reserver/fritt eget kapital 87 333 85 140 108 882 70 490

Periodens förlust -4 845 -6 617 -21 550 -28 971

Summa eget kapital 82 988 79 023 87 832 44 126

Långfristiga skulder

Konvertibla lån - - - -

Övriga långfristiga skulder 4 213 - 4 213 -

Summa lånfristiga skulder 4 213 0 4 213 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 349 4 515 1 192 4 754

Övriga skulder 3 612 9 117 1 017 257

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 913 8 377 1 830 9 233

Summa kortfristiga skulder 7 875 22 009 4 039 14 244

Summa eget kapital och skulder 95 076 101 032 96 084 58 370

myFC AB balansräkningar

*Proforma
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital 
myFC Holdings aktiekapital uppgår till, avrundat, 500 
000 kronor fördelat på 8 550 000 utestående aktier. Enligt 
myFC Holdings bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå 
till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och 
antalet aktier till lägst 8 550 000 och högst 34 200 000. 
Aktiernas kvotvärde är, avrundat, 0,05848 kronor (50/855 
kronor). Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga ak
tier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation 
samt berättigar till en röst per aktie. 

Aktierna i myFC Holding AB är inte, och har inte varit, 
föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt el
ler lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för 
något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts 
ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denomin
erade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i 
rätten att fritt överlåta aktier. 

Incitamentsprogram 
Bolagets dotterbolag myFC AB har gett ut 501 352 
tecknings optioner till personalen. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en aktie i dotterbolaget myFC AB 
till kursen 10 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas 
under perioden fram till och med 31 december 2016. 

myFC Holding AB har ingått avtal med options
innehavarna om en rätt för myFC Holding AB att förvärva 
eventuellt tecknade aktier i dotterbolaget mot betalning i 
form av 1,045923 nyemitterade aktier i myFC Holding AB 
för varje nyemitterad aktie i dotterbolaget. Om samtliga 
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i dotter
bolaget kommer myFC Holding AB ge ut totalt 524 376 
aktier som betalning. De nyemitterade aktierna skulle 
motsvara ca 6,13 procent av aktiekapitalet vid nuvarande 
antal utestående aktier. I övrigt finns inga utestående 
tecknings optioner, konvertibla skuldebrev eller liknande 
finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya 
aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet. 

Bemyndigande 
myFC Holdings styrelse har ett bemyndigande att vid 
ett eller flera tillfallen under tiden fram till nästkommande 
årsstämma (som kommer att hållas under våren 2015 
och avse räkenskapsåret 2014) besluta om nyemission 
av aktier mot kontant betalning och/eller med bestäm
melse om apport eller kvittning samt att därvid kunna 
avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med be
myndigandet och skälet till att avvikelse ska kunna ske 
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapital
anskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter. Be
myndigandet bedöms inte behöva utnyttjas för att resa 
rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betaln
ing och med avvikelse frän aktieägarnas företrädesrätt 
ska emissionskursen vara marknadsmässig och antalet 
nyemitterade aktier får inte överstiga 20 procent av Bola
gets 8 550 000 aktier. 

Aktiekapitalets utveckling 
Aktiekapitalet i myFC Holding AB har sedan Bolaget 
bildades i september 2013 förändrats i enlighet med 
vad som framgår av nedanstående tabell. Beloppen 
avseende aktiekapital och kvotvärde är avrundade. 
Aktiens exakta kvotvärde är 50/855kronor, dvs. ca 
0,05847953246 kronor. 

Aktieägare i myFC 
I tabellen redovisas myFCs åtta största aktieägare per den 
3 april 2014. myFC Holding hade den 3 april 2014 ca 5 400 
aktieägare.

Handelsplats 
myFC Holding AB har ansökt om och erhållit godkän
nande för upptagandet till handel av Bolagets aktier på̊ 
NASDAQ OMX First North. Första handelsdag är beräknad 
till den 27 maj 2014. Bolagets aktie kommer att ha kort
namnet myFC. 

Lockup 
myFC Holdings styrelseledamöter och ledande befattning
shavare  samt Industrial Equity (I.E.) AB (Sjätte APfonden) 
har åtagit sig att inte sälja några aktier innan myFC Hold
ing AB offentliggjort sin första delårsrapport efter noter
ing och att under den tolvmånadersperiod som följer efter 
delårsrapporten sälja högst halva sitt innehav fördelat på 
högst 25 procent under den första sexmånadersperioden 
och högst 25 procent under den andra sexmånadersperi
oden. Med försäljning avses försäljning över börsen.
   Industrial Equity (I.E.) AB, som är helägt av Sjätte AP
fonden, äger idag ca 15 % av aktierna i bolaget. Industrial 
Equity (I.E.) AB:s avsikt är att, efter noteringen, successivt 
avyttra sitt innehav i bolaget.

Aktier i myFC Holding AB

20140403 Andel

Industrial Equity (I.E.) AB (Sjätte APfonden)  1 321 109 15,45 %

KTHChalmers Capital KB 1 252 510 14,65 %

SSE Capital 569 800 6,66 %

Palmstierna Invest AB 552 515 6,46 %

Bank von Roll AG 318 540 3,73 %

Tom Stendahl 308 733 3,61 %

Johanneshöjden Kapitalförvaltning AB 254 666 2,98 %

Urus AB 250 239 2,93 %

Övriga aktieägare 3 721 888 43,53 %

Totalt 8 550 000 100,00 %

Åtgärd

Förän
dring av 

AK (kr)
Ack. AK 

(kr)

Förän
dring 
(antal 

aktier)

Ack. 
Antal 
aktier

Kvot
värde (kr)

Bolagsbildning 50 000 50 000 1,00

Split 50 000 805 000 855 000 0,06

Nyemission 16 667 66 667 285 000 1 140 000 0,06

Nyemission 133 333 200 000 2 280 000 3 420 000 0,06

Apportemission 300 000 500 000 5 130 000 8 550 000 0,06
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Styrelse, ledning och revisorer

Styrelse

Carl Palmstierna, Styrelseordförande. 
(invald 2007) 
Född: 1953
Carl arbetar idag som entreprenör och in-
vesterare. Han är Senior Advisor för Söder-
berg & Partners Special Clients och har 
tidigare arbetat som Investment Banker i 
närmare 30 år. Först och främst på Gold-
man Sachs International där han blev vald 
till Partner 1992 men även för ABG Sundal 
Collier AB där han var Managing Partner 
mellan 2002-2008. Han var även CEO för 
IDI, en Private Equity firma mellan 1998-
2002. Carl är styrelseordförande i förutom 
myFC Holding AB i följande bolag: Acumu-
late AB, Flexion Mobile Systems Ltd, We-
mind AB samt styrelseledamot i ett antal 
snabbväxande teknikbolag.

Carl har en Civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. 

 
Aktieinnehav i myFC: 552 515 genom 
Palmstierna Invest AB
Optionsinnehav i myFC: 0

Jonas Rahmn, Styrelseledamot 
(Invald 2009)
Född: 1967
Jonas arbetar idag som partner på KTH 
Chalmers Capital. Han ansvarar där för in-
vesteringar i tidiga teknik- och it-bolag. Han 
har varit verksam både som rådgivare och 
som investerare i tidiga teknikbolag i när-
mare femton år. Tidigare har han arbetat för 
Boathouse Limited i Hong Kong, varit M&A 
ansvarig på Icon Medialab och arbetat som 
konsult på Accenture. Jonas är förutom 
i myFC även styrelseledamot i Apica AB, 
Enreach AB, Mips AB, Whitelines AB och 
Norröna Sport AS. 

Jonas har en Civilingengörexamen i 
Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Hög-
skola.

Aktieinnehav i myFC: 1 252 510 genom 
KTH Chalmers Capital KB.
Optionsinnehav i myFC: 0

Lars Gullikson, Styrelseledamot
(Invald 2013)
Född: 1963
Lars arbetar idag som privat investerare, 
entreprenör i egna bolag och som seni-
orkonsult och partner i managementkon-
sultfirman Hamrin & Partners. Tidigare har 
han arbetat som CEO för Silva Gruppen 
och som divisionschef Outdoor EMEA 
inom Fiskars Corporation OY (publ). Lars 
har en lång erfarenhet av internationell af-
färsverksamhet inom sport och frilufts-
branschen. Lars är förutom i myFC, även 
styrelseledamot i Brand Factory Group AB.

Lars har en Civilekonomexamen från 
Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i myFC: 73 020 genom 
Arvax Invest AB.
Optionsinnehav i myFC: 0

Jan Carl De Geer, Styrelseledamot. 
(Invald 2012)
Född: 1952
Jan-Carl arbetar idag som privat invest-
erare. Han har en lång erfarenhet från ar-
bete inom banksektorn, både i Sverige 
och utomlands. Jan-Carl har arbetat som 
Managing Director & Head of Scandina-
vian Corporate Finance Desk på Chase 
Investment Bank samt CEO Nordic Region 
HSBC, Jan-Carl är styrelseledamot I Sven-
ska Bostadsfonden, fonder 10-12, samt 
Brittisk Svenska Handelskammaren.

Jan-Carl har en Civilekonomexamen 
från Handelshögskolan i Stockholm samt 
en MBA från IMI(nuvarande IMD) i Geneve.

Aktieinnehav i myFC: 73 020
Optionsinnehav i myFC: 0
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Ledning

Björn Westerholm, CEO  
(Anställd 2007)
Född: 1964
Björn är sedan 2007 CEO för myFC och 
har lång erfarenhet av chefsbefattningar 
från olika företag inom främst IT-sektorn. 
Björn har tidigare arbetat som VD för Mo-
bilaris AB (2000-2007) och Integrated Sys-
tem and Services AB (1997-2000). Han har 
också jobbat på Intel (1995-1997).

Björn har styrelseerfarenhet från my FC 
AB, Mobilaris AB samt Inpendo AB.

 
Aktieinnehav i myFC: 48 647 genom 
familjen
Optionsinnehav i myFC: 259 034

Ulf Henning, CFO  
(Anställd 2012)
Född: 1955
Ulf har lång erfarenhet från ledande be-
fattningar i olika företag. Under perioden 
2007-2012 arbetade han som CFO för 
eWork och var med om att börsintroducera 
bolaget på Stockholm OMX. Ulf har också 
arbetat inom MTG-gruppen där han under 
9 års tid var anställd som VD för ett av dot-
terbolagen i gruppen.

Ulf har styrelseerfarenhet från ett flertal 
dotterföretag till eWork.

Ulf har en Civilekonomexamen från Han-
delshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i myFC: 9 565
Optionsinnehav i myFC: 62 755

Michael Glantz, CPO, Chief Production 
Officer (Anställd 2011)
Född: 1975
Michael har lång erfarenhet av produktut-
veckling och produktion inom telekom/
plastindustri. Mycket goda erfarenheter 
inom projektledning, produktutveckling, 
processutveckling och industrialisering.  
Michael har även lång erfarenhet från inter-
nationella företag som Nolato AB, Nypro 
A/S, Sabic Innovative Plastics

Michael har studerat Konstruktion och 
Industri Design på Kristianstad Högskola.

Aktieinnehav i myFC: 0
Optionsinnehav i myFC: 62 755

Maria Willander, CSMO, Chief Sales & 
Marketing Officer (Anställd 2012)
Född: 1965
Maria har lång marknadserfarenhet både 
från teknikdrivna företag och FMCG på in-
ternationell, EMEA och Nordisk basis. Ma-
ria har arbetat i företag såsom bl a D-Link, 
FLIR Systems och Mars Inc och har en 
gedigen bakgrund av både B2C- och B2B 
marknadsföring och försäljningsfrågor, 
strategiskt varumärkesbyggande och affär-
sutvecklingsfrågor. 

Maria har en Civilekonomexamen från 
Lunds Universitet.

Aktieinnehav i myFC: 0
Optionsinnehav i myFC: 12 551

Jonas Åkesson, SCM, Supply Chain & 
Procurement Manager (Anställd 2012)
Född: 1967
Jonas har mer än 20 års erfarenhet av 
ledande befattningar samt förändringspro-
jekt och har varit verksam inom ett flertal 
företag såsom Ericsson AB, Biosensor  
Applications AB och ÅF Industriteknik AB. 
Jonas har goda erfarenheter inom supply 
chain, kvalitetsstyrning, produktion och 
projektledning.

Jonas har en Civilingenjörsexamen från 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i myFC: 0
Optionsinnehav i myFC: 10 459
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Legala frågor och kompletterande information

Legal struktur 
Koncernen består av moderbolaget myFC Holding AB 
och det helägda dotterbolaget myFC AB med för när-
varande tolv anställda i Sverige samt myFC Kapital och 
Option AB som inte har någon anställd. 

Aktieägaravtal 
Såvitt myFC Holdings styrelse känner till föreligger inte 
några aktieägaravtal mellan några av myFCs större ak-
tieägare. 

Certified Adviser på First North 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har 
inte samma juridiska status som en reglerad marknad. 
Bolag på First North regleras av First Norths regler och 
inte av de juridiska krav som ställs för handel på en 
reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas 
på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett 
bolag på en reglerad marknad. 

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en cer-
tified adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First 
Norths regelverk för informationsgivning till marknaden 
och investerare. En Certified Adviser granskar bolag vars 
aktier ska tas upp till handel på First North. NASDAQ 
OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagan-
de till sådan handel. Remium Nordic AB, som är medlem 
vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är 
certified adviser för myFC. NASDAQ OMX Stockholm 
ABs övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för 
att kontrollera att både bolag och certified advisers lever 
upp till regelverket på First North. Surveillance överva-
kar även handeln på First North. Remium Nordic AB äger 
inte några aktier i myFC utöver eventuella innehav som 
härrör till tjänsten likviditetsgaranti. 

Handel på First North 
myFCs aktie handlas på First North under kortnamnet 

myFC. Aktien har ISIN-kod SE0005505898. myFCs 
ICB-klassificering (Industry Classification Benchmark) är 
7537 (Alternativ elektricitet). 

Likviditetsgarant
myFC har ett avtal med Remium Nordic AB enligt vilket 
Remium Nordic AB agerar likviditetsgarant i myFCs ak-
tie avseende handeln på First North. Åtagandet innebär 
huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så 
är möjligt ställa kurser på både köp- och säljsidan, med 
verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte över-
stiger en viss nivå. Syftet med avtalet är således att främja 
likviditeten i myFCs aktie.

Avstämningsbolag 
myFC är ett avstämningsbolag och dess aktier är regis-
trerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. myFC och dess 
aktier är anslutna till VPC-systemet med Euroclear som 
central värdepappersförvarare och clearingorganisation. 
Euroclear för även myFCs aktiebok. Aktieägarna erhåller 
inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner medakti-
erna sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-
systemet av behöriga banker och andra värdepappers-
förvaltare. 

Utdelningspolicy 
Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till ak-
tieägarna i myFC är beroende av ett antal faktorer, som 
resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelseka-
pitalbehov. Först när långsiktig lönsamhet kan förutses, 
kan utdelning ske till aktieägarna. Under det närmsta 
året förväntas det inte bli aktuellt med utdelning, utan till-
gängliga medel kommer att användas för fortsatt expan-
sion. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman 
och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdeln-
ing tillkommer den som är registrerad som aktieägare i 
den av Euroclear förda aktieboken på den avstämnings-

Legala frågor och  
kompletterande information
>myFC Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556942-1612, 
vilket registrerades vid Bolagsverket den 11 september 2013 under dåvarande namnet Civokojd 
AB. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Sty-
relsen har sitt säte i Stockholm.
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myFC Option & Kapital AB

myFC AB

myFC Holding AB
100%

100%

dag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman. 
Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 
aktie genom försorg av Euroclear. Om aktieägare inte 
kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieäga-
rens fordran på Bolaget och begränsas endast genom 
allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller 
hela beloppet Bolaget. myFC tillämpar inte några restrik-
tioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdel-
ning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undan-
tag för eventuella begränsningar som följer av bank- och  
clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock nor-
malt svensk kupongskatt. 

Patent 
myFC har 36 pågående patentansökningar uppdelade 
på 7 patentfamiljer. Bolaget äger samtliga patentansökn-
ingar. Bolaget har i dagsläget 25 beviljade patent. 

Avtal med närstående 
myFC har inte och avser inte att ha några affärer med 
närstående parter. 

Väsentliga avtal 
Mer utarbetade samarbetsavtal: 
> SiGNa Chemistry, Inc. USA 
Bränslet till myFC’s bränslecellprodukter har under flera 
år utvecklats i samarbete med SiGNa. Idag är SiGNa 
främst leverantör av bränsle till myFCs bränslepuckar, 
men är också en del i utvecklingen av nya bränslesys-
tem till myFC. 
> Nolato 
myFC och Nolato har samarbetat sedan 2008 och Nola-
to är en industriell partner för industrialisering av bränsle-
cellsmoduler. Nolatos dotterbolag Nolato Lövepac Con-
verting i Peking svarar för serietillverkning av modulerna. 
myFC har lämnat ett av sina patent som säkerhet för avtalet. 
> Norautron 
Norautron A/S är en norskt koncern verksam inom inter-
nationell tillverkning och Supply Chain. myFC har teck-
nat avtal med dotterbolaget Norautron Suzhou Co., Ltd i 
Kina för tillverkning av bränslecells-laddare. 

Distributörs- och återförsäljaravtal
Idag har myFC avtal med distributörer och återförsäljare 
i ett 20-tal länder över hela världen. I vissa länder har sa-
marbetet pågått i över ett år, medan det i andra länder 
precis har startat. 

Tvister och rättsliga förfaranden 
myFC är inte part i någon tvist, rättegång eller något 

skiljeförfarande som skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet i väsentlig grad. 

Försäkringar 
Styrelsen bedömer att myFC har ett för den nuvarande 
verksamheten tillräckligt försäkringsskydd. Styrelsen 
ser fortlöpande över koncernens försäkringsskydd i takt 
med att verksamheten expanderar. 

Övrig information om styrelse och
Ledande befattningshavare
Styrelseordföranden Carl Palmstierna har varit sty-
relseledamot i följande bolag som försatts eller befun-
nit sig i konkurs under de senaste fem åren: Acti AB 
(konkurs 2002-11-28, avslutad 2009-08-12), Diamant 
AB (konkurs 2010-03-23, avslutad 2011-05-03), Per-
fect Communication AB (konkurs 2011-03-16, avslutad 
2013-06-04), Powerwave Technology AB (konkurs 
2013-07-19, ej avslutad), Valbay AB (konkurs 2013-11-
15, ej avslutad), Valbay Tax AB (konkurs 2013-11-15, ej 
avslutad) och Valbay International AB (konkurs 2013-10-
14, ej avslutad). Styrelseledamoten Jonas Rahmn har 
varit styrelseledamot i Proxio AB som försattes i konkurs 
den 16 december 2013 (ej avslutad). I övrigt har ingen 
av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare 
varit inblandad i konkurs eller likvidation (när fråga var-
it om obestånd) i egenskap av styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare.

Tillstånd för verksamheten 
myFC AB har ingen anmälningspliktig verksamhet. 

Organisation
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Riskfaktorer

Riskhantering är en viktig del av styrningen och kontrol-
len av Bolaget. myFCs riskhantering täcker strategiska 
risker, operativa risker, risker för att inte efterleva lagar 
och regler, och risker för fel i Bolagets rapportering, inklu-
sive den finansiella rapporteringen. 

Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, rörelsere-
laterade och finansiella risker. Det sker ett kontinuerligt 
arbete med att identifiera alla förekommande väsentliga 
risker och att bedöma hur de ska hanteras. 

> Marknadsrelaterade risker hanteras främst på styrelse- 
och ledningsnivå.

> Rörelserelaterade risker hanteras företrädesvis på led-
ningsnivå.

> Funktionsspecifika risker hanteras inom respektive 
funktion.

> Juridiska risker hanteras främst på ledningsnivå i sam-
arbete med externa jurister och rådgivare samt vid be-
hov på styrelsenivå.

> Risker avseende den finansiella rapporteringen han-
teras främst på ledningsnivå av Bolagets verkställande 
direktör i samarbete med externa rådgivare.

> Finansiella risker hanteras huvudsakligen på styrelse- 
och ledningsnivå.

De risker som beskrivs nedan är inte inbördes rang-
ordnade och beskrivningen gör inte anspråk på att vara 
komplett.

Marknadsrelaterade risker
Politiska risker
myFC har försäljning på ett antal marknader. Förändrin-
gar i lagar och regler, som tullregleringar, exportregler-
ingar och andra lagar och regler i länder där Bolaget 
är verksamt och där dess produkter säljs, kan påverka 
verksamheten negativt. 

Globala ekonomiska förhållanden
myFCs försäljning är till viss del beroende av den globala 
konjunkturen. En utdragen konjunkturnedgång med 
minskad vilja till konsumtion hos konsumenterna skulle 
kunna medföra en minskning av efterfrågan på Bolagets 
produkter. 

Konkurrens
Marknaden för myFCs produkter är relativt ny och 
myFC har endast kännedom om viss konkurrens avs-
eende produkten myFC PowerTrekk som idag finns på 
marknaden. myFC strävar efter att ta marknadsandelar 
från laddare som bygger på annan teknologi och lösa 
problem hos kunderna på ett nytt och mer effektivt sätt. 
Det kan dock inte uteslutas att andra system kommer 
att utvecklas av konkurrenter som i framtiden kommer 
att konkurrera med myFCs produkter, antingen direkt el-
ler genom att lösa kundernas problem på ett annorlunda 
sätt. 

Tekniska risker
Marknaden för ”Advanced Charging Devices” förväntas 
även i framtiden genomgå teknikskiften och utsättas för 
föränderliga marknadstrender. Utvecklingen kan med-
föra tekniska problem som gör att det tar längre tid än 
planerat innan nya produkter når marknaden och att ko-
stnaderna för Bolaget kan bli högre än beräknat, både till 
följd av ökade kostnader under utvecklingsfasen och för-
senad marknadsintroduktion. Om Bolaget skulle miss-
lyckas med att utveckla och lansera produkter baserade 
på det forsknings-och utvecklingsarbete som bedrivs 
finns även risk för att värdet på Bolagets tillgångar be-
höver revideras.

Bolagsspecifika risker
Förmåga att hantera tillväxt 
myFCs verksamhet väntas växa kraftigt genom en ökad 
efterfrågan på Bolagets produkter, vilket kommer att 

Riskfaktorer
>All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. Risker som hanteras väl 
kan innebära möjligheter och värdeskapande, medan det motsatta kan medföra skador och 
förluster. myFC verkar på en global marknad med att utveckla, tillverka, marknadsföra och 
sälja bärbar vattenkraft i form av en mobiltelefonladdare och ett batteri som bygger på unik 
patenterad bränslecellsreaktor. Därmed är Bolaget exponerat för en mängd olika yttre och 
inre risker i den löpande verksamheten.
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ställa höga krav på ledningen och den operativa och fi-
nansiella infrastrukturen. Bolaget har idag en liten organi-
sation. Om Bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, 
sina processer och sin kapacitet till en ökad efterfrågan 
kan detta komma att få negativa effekter på Bolagets 
omsättning, resultat och finansiella ställning. 

Marknadsacceptans av nyutvecklade produkter 
myFC avser att löpande utveckla och lansera nya 
produkter på marknaden. Det finns alltid risk för att nya 
produkter inte mottas av marknaden på ett positivt sätt, 
eller att konkurrerande produkter eller lösningar som 
lanseras av andra aktörer får bättre genomslag. 

Produktansvar 
myFC säljer till största delen sina produkter enligt speci-
fikation och med ansvar rörande funktion. Om produk-
ten avviker från specifikationen ersätts köparen med ny 
produkt. Eventuella fel i Bolagets produkter skulle kunna 
föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. 
myFC kan därmed komma att bli ansvarigt för skador 
orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall 
av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett sådant 
ansvar skulle kunna påverka Bolagets ställning och var-
umärke negativt. 

Beroende av nyckelpersoner och medarbe-
tare 
myFCs framtida utveckling är beroende av befintliga 
medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt 
Bolagets förmåga att rekrytera och behålla nyckelper-
soner. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kval-
ificerad personal kan det bli svårt att fullfölja affärsstrategin. 

Kunder och samarbetsavtal 
myFCs försäljning sker i egen regi samt genom dis-
tributörer och återförsäljare. Våra partners är viktiga för 
Bolagets framtida utveckling då de täcker marknader 
som annars är svåra för oss att bearbeta. 

Det finns ingen garanti för att de företag med vilka 
myFC har tecknat eller kommer att teckna avtal kommer 
att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. Det 
kan inte garanteras att existerande avtal inte sägs upp 
eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att före-
komma förändringar i ingångna avtal. 

Kvalitetsfrågor 
Som alla företag som lanserar en produkt som bygger 
på en helt ny teknologi har myFC haft vissa inkörning-
sproblem och kvalitetsproblem, band annat gällande 
bränslepuckarna. Vi har tillsammans med våra lever-
antörer arbetat hårt för att lösa problemen och anser 
nu att alla kvalitetsproblem är lösta. Det finns dock inga 

garantier för att nya problem inte kommer att uppstå 
antingen med befintliga eller kommande produkter. Det 
finns en risk att sådana problem kan påverka företagets 
försäljning och resultat negativt. 

Immateriella rättigheter 
myFCs immateriella rättigheter skyddas främst genom 
patentansökningar, avtal och lagstiftning till skydd för 
företagshemligheter. myFC har inneliggande paten-
tansökningar inom 7 patentfamiljer riktade mot såväl 
produkter, deras användning som produktionsprocesser 
för tillverkning av produkterna. myFC har även skyddat 
varumärkena myFC och myFC PowerTrekk. myFCs 
produkter säljs idag under varunamnen myFC Power-
Trekk och PowerCharger. 

Intrång i Bolagets immateriella rättigheter, eller Bola-
gets intrång i andra bolags eventuella immateriella rät-
tigheter, skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller 
på annat sätt skada Bolagets verksamhet. Det kan visa 
sig nödvändigt för Bolaget att inleda rättsprocesser för 
att skydda sina immateriella rättigheter. Sådana rätts-
processer skulle kunna bli betungande och kostsamma 
och det finns ingen garanti för att Bolaget vinner en 
sådan process. 

Utöver patenterade produkter och teknologi använder 
myFC eget kunnande som inte skyddas av patent. 
myFC strävar efter att skydda sådan information, bland 
annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter 
och samarbetspartners. Det föreligger emellertid ingen 
garanti att sådana avtal skyddar mot offentliggörande av 
konfidentiell information, rätten för anställda, konsulter 
och samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att 
avtalen ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom 
kan myFCs affärshemligheter på annat sätt bli kända el-
ler utvecklas självständigt av konkurrenter. 

Om myFCs interna information och kunskap inte skyd- 
das, kan verksamheten påverkas negativt. 

Beroende av leverantörer 
För att myFC ska kunna leverera sina produkter är 
Bolaget beroende av att råvaror, produkter och tjänster 
från tredje part uppfyller överenskomna krav avseende 
exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. myFC är 
också beroende av externa partner för tillverkning av 
produkterna. Felaktiga eller uteblivna leveranser från 
leverantörer kan innebära att myFCs tillverkning och el-
ler leverans försenas, vilket i det korta perspektivet kan 
innebära minskad alternativt utebliven försäljning. 

Risker avseende den finansiella rapporteringen 
De väsentligaste riskerna för fel i den finansiella rappor-
teringen avser främst redovisat värde på immateriella 
anläggningstillgångar. Om redovisat värde av dessa till-
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gångar visar sig avvika från verkligt värde kan detta med-
föra nedskrivningsbehov, vilket skulle få negativa effekter 
på Bolagets resultat och finansiella ställning. Per den 31 
december 2013 är bedömningen att redovisat värde på 
dessa poster inte överstiger verkligt värde. 

Finansiella risker 
myFC utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
risker såsom ränterisk, valutarisk, prisrisk, kreditrisk och 
finansierings- och likviditetsrisk. myFCs finansiella risker 
bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likvid-
itetsrisk och valutarisk. 

Finansieringsrisk och likviditetsrisk 
Finansieringsrisk avser risken att refinansiering av förfal-
lande lån försvåras eller blir kostsam och att koncernen 
därmed får svårt att fullfölja sina betalningsåtaganden. 
Likviditetsrisk avser risken att inte kunna fullgöra betal-
ningsåtaganden då de förfaller. myFC hade per den 31 
december 2013 skulder till Almi Företagspartner om 5 
Mkr, se även myFC ABs årsredovisning för 2013. Efter 
emissionen som gjordes i april 2014 bedömer styrelsen 
att Bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att med 
god marginal finansiera verksamheten för det närmaste 
året. myFC har hittills aldrig redovisat positivt resultat. 
Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att behöva 
ytterligare kapitaltillskott fram till dess att verksamheten 
når break-even med ett positivt resultat och kassaflöde 
och det finns inga garantier för att ett sådant kapitaltill-
skott kan anskaffas överhuvudtaget och inte heller att 
det kan ske till fördelaktiga villkor. 

Valutarisk 
myFC opererar på en global marknad med stora delar 
av försäljningen och inköpen i andra valutor än SEK. 
Försäljningen och inköp av råvaror sker primärt i USD 
och EUR, men även i andra valutor. Koncernens inköp 
av tjänster sker delvis i SEK men även i andra valutor. 
Förändringar i värdet på SEK i förhållande till andra valu-
tor kan därmed komma att få såväl positiva som nega-
tiva effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning. 

Risker relaterade till aktien
Ägare med betydande inflytande 
Ett fåtal investerare kommer genom sitt ägande att ha 
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som 

kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, 
däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter 
och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller 
försäljning av tillgångar och andra företagstransaktioner. 

Detta inflytande kan vara till nackdel för aktieägare 
vars intressen skiljer sig från storägarnas intressen. Även 
andra ägare kan, beroende på hur ägarförhållandena 
i myFC kommer att se ut vid listningen på First North, 
komma att inneha eller senare skaffa sig innehav av 
sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet 
över Bolaget. 

Begränsad likviditet i myFCs aktie 
Förutsättningarna för god likviditet i myFCs aktie är goda 
då Bolaget vid listningen kommer att ha cirka 5 400 
aktieägare. Det kan föreligga en osäkerhet kring aktie-
marknadens intresse för myFCs aktie och om en aktiv 
och likvid handel inte utvecklas i aktien kan det medföra 
svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en 
kortare period utan att påverka priset för aktien.
 
Fluktuationer i aktiens pris 
En investering i myFC är förknippad med risk. Kursen 
i myFC-aktien kan fluktuera över tid och det finns inga 
garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling och 
utvecklingen för myFCs aktie beror på en rad faktorer 
som ligger utanför Bolagets kontroll. Även om Bolagets 
verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en in-
vesterare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt in-
nehav.
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Skattefrågor i Sverige

Fysiska personer 
För fysiska personer och dödsbon beskattas avkastning 
såsom utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktier i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Pre-
liminär skatt avseende utdelning innehålls av Euroclear 
eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. 
Utdelande bolag ansvarar inte för att eventuell källskatt 
innehålls. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbe-
loppet. 

Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma 
slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade aktier får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt scha-
blonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster vid 
avyttring av marknadsnoterade aktier är fullt avdragsgil-
la mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på andra 
marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar 
i sådana investeringsfonder som innehåller endast sven-
ska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte 
kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent mot 
övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medg-
es skattereduktion mot kommunal och statlig inkomst-
skatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 pro-
cent av den del av underskottet som inte överstiger 100 
000 kr och med 21 procent av resterande del. Under-
skott kan inte sparas till senare beskattningsår.

 
Juridiska personer 
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för 
alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och 
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skatte-
satsen är för närvarande 22 procent. Om aktierna utgör 
näringsbetingade andelar gäller särskilda regler. Beräkn-
ing av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på sam-
ma sätt som för fysiska personer enligt vad som anges 
ovan. Avdrag för kapitalförluster medges normalt endast 
mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarrätter. 

En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyll-
da, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma kon-
cern, under förutsättning att koncernbidragsrätt förelig-
ger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapital-
vinster på aktier och andra delägarrätter under efterföl-
jande beskattningsår utan begränsning i tiden, den så 
kallade aktiefållan. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige 
För aktieägare, fysisk såväl som juridisk person, som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk 
kupongskatt om 30 procent på utdelning från svenska 
aktiebolag. Denna skattesats är dock i allmänhet reduc-
erad genom dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige 
och andra länder. Särskilda regler gäller för utdelning på 
andel som anses vara näringsbetingad. Undantag från 
kupongskatt gäller vidare för aktieägare inom EU som 
är juridiska personer och som uppfyller kraven i det så 

Skattefrågor i Sverige
>Nedanstående sammanfattning redovisar vissa skatteregler som kan komma att aktual-
iseras i samband med innehav av och handel med aktier i myFC. Sammanfattningen avser 
i första hand aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är 
inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där aktierna innehas av han-
delsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda 
regler som tillämpas då aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade eller de 
särskilda regler som gäller för fysiska personers innehav av så kallade kvalificerade aktier 
i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige. Innehavare av aktier i myFC rekommenderas att inhämta råd från 
skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.
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kallade moder-/ dotterbolagsdirektivet om innehavet 
uppgår till minst 10 procent av andelskapitalet i det ut-
delande Bolaget. Kupongskatten innehålls vid utdeln-
ingstillfället av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade in-
nehav, av förvaltaren. Om kupongskatt innehålls med ett 
för högt belopp, kan återbetalning begäras hos Skatte-
verket före utgången av det femte kalenderåret efter ut-
delningstillfället. Aktieägare som är begränsat skattskyl-
diga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra delägar-
rätter. 

Aktieägare kan dock bli föremål för sådan beskattning 
i sin skatterättsliga hemvist. Fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga i Sverige kan bli föremål för sven-
sk beskattning vid avyttring av värdepapper om de vid 
något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker 
eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående 
kalenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande 
vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom dubbelbeskattningsavtal mellan 
Sverige och andra länder.
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Viktiga datum
Första dag för handel på First North 27 maj 2014

Artikelinformation för myFC
Kortnamn: MYFC
ISIN-kod: SE0005505898

Tidpunkter för ekonomisk information
> Delårsrapport apr-jun 2014: 29 aug 2014
> Delårsrapport jul-sep 2014: 10 nov 2014
> Bokslutskommuniké 2014: februari 2015
> Årsstämma: maj 2015

myFC Holding AB
Org.nr. 556942-1612
antagen vid extra bolagsstämma den 2 april 2014

§ 1
Bolagets firma är myFC Holding AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och 
försäljning av mikrobränslesystem ävensom idka annan därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kro-
nor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 8 550 000 och högst 34 200 000. Alla 
aktier är av samma slag.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan sup-
pleanter. 

§ 7
Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller 
ett registrerat revisionsbolag. 

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annon-
sering med information om att kallelse har skett i Svenska Dag-
bladet. 

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast två veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem 

vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till 
bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna 
dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, 
dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående 
stycke.

§ 9
Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt i förekommande fall koncernårs-redovisningen och kon-
cernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor-
erna.

9. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revi-
sorer

10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktie-
bolagslagen (2005:551)  eller bolagsordningen

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31  
december (kalenderår).

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister en-
ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning
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