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Pressmeddelande  
 

MyFC utökar koncernledningen, rekryterar Torbjörn 
Möller som Chief Operating Officer 
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Det svenska bränslecellsföretaget myFC fortsätter att stärka sin organisation. Torbjörn 
Möller utnämns till COO med helhetsansvar för supply chain management. Rollen är 
nyinrättad och Torbjörn Möller blir därmed ny medlem i koncernledningen.     
 

 
 
Torbjörn Möller har mer än tolv års COO-erfarenhet, senast från Pricer och dessförinnan från 
ögonstyrningsbolaget Tobii och spelförlaget och spelutvecklaren EA DICE. Hans 
ansvarsområde på myFC blir att utveckla, planera och optimera myFC:s totala supply chain 
management, med speciellt fokus på industrialisering och inköpsstrategier. 
 
– Torbjörn har lång internationell erfarenhet av högteknologiska, snabbt expanderande 
verksamheter och exakt den drivkraft och vana myFC behöver nu när vi står inför storskalig 
industrialisering av JAQ Hybrid. Han är en mycket välkommen förstärkning av vår 
organisation, säger Björn Westerholm, vd på myFC.   
 
– Det är alltid särskilt motiverande att se svenska innovationsföretag göra internationellt 
avtryck. Jag ser en enorm potential i myFC och ser mycket fram emot att kunna bidra med 
min expertis och skapa resultat nu när företaget går in i en så avgörande och viktig fas, säger 
Torbjörn Möller. 
 
Torbjörn Möller tillträder sin tjänst vid årsskiftet. Koncernledningsgruppen kommer då att 
bestå av vd Björn Westerholm, CFO Ulf Henning, COO Torbjörn Möller, Chief Product Officer 
Michael Glantz, samt marknads- och försäljningsdirektör Max Rydahl. 
 



 
 

 
 

 
 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 07:55 CET.   
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
 
Om myFC  
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som 
utvecklar gröna energilösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, 
där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ 
Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på 
företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC 
grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 
på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är 
Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com 
 


