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Pressmeddelande  
 

MyFC får order på 500 JAQ Hybrid från japanska Lightec 
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MyFC har mottagit en order på 500 exemplar av företagets bränslecellsladdare JAQ 
Hybrid och tillhörande powercards från japanska Lightec. Ordern är del av ett icke-
exklusivt distributionsavtal som slutits mellan myFC och Lightec. Orderns värde 
överstiger inte en halv miljon kronor.  
 
Lightec har ett rikstäckande distributionsnät i Japan, och levererar bland annat 
smartphonetillbehör till butikskedjor som 7-eleven och till mobiloperatörernas butiker, bland 
annat KDDI och Softbank. De är också aktiva inom e-commerce. Lightec har för avsikt att 
lansera JAQ Hybrid i Japan i slutet av årets tredje kvartal.  
 

– Japan är ett av världens mest avancerade smartphoneländer, och jag är särskilt glad 
över Lightecs närvaro i conveniencebutikskedjor som 7-eleven. Det innebär en 
bekväm och självklar tillgänglighet av våra powercards för konsumenterna, och ger 
butikerna en fin uppsida i form av återkommande intäkter från korten, säger Max 
Rydahl, försäljnings- och marknadsdirektör på myFC. 

 
Leveranserna av 500 JAQ Hybrid-laddare planeras ske i slutet av det tredje kvartalet. 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 07:50 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 och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna 
och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, 
powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 
produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är 
företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk.  
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 
 


