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Delårsrapport Januari – juni 2016 

Väsentliga händelser april – juni 

 JAQ-laddaren och laddningskort godkända i IEC-tester 

 Ytterligare ett nyckelpatent beviljat i USA  

 Leverans av första ordern av laddare till operatören 3 Sverige 

 Samarbetsavtal för den kinesiska marknaden tecknades med det Hongkong-baserade Novel Unicorn 

 Emission av 2 733 341 teckningsoptioner genomfördes till följd av Kina-avtalet 

 Samarbetsavtal inlett med El-Kretsen angående återanvändning av laddningskorten till JAQ  

 

 

 Q2 Q2 jan-juni jan-juni 
Helår 2015 

 2016 2015 2016 2015 

Nettoomsättning, Kkr 306 49 318 140 303 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr   3,7     3,7 3,7 3,7 4,6 

Soliditet, % 86,1 86,7 86,1 86,7 0,8 

Medelantal anställda 14 14 14 14 14 
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VD har ordet 
 
Under andra kvartalet har myFC passerat två viktiga milstolpar. Vi har levererat JAQ till vår första operatörskund 

3 i Sverige och vår plattform är IEC-certifierad.  

För större operatörer är det viktigt att ha produktionskapaciteten verifierad. Hur snabbt vi kan öka 

produktionstakten är den faktor vi bedömer allra mest påverkar hur snabbt vi kan komma ut i på en bredare 

marknad med större volymer av JAQ under året. Kvartalets utvecklingsarbete har framförallt präglats av 

industrialiseringsfrågor och intrimning av kemibalanser i bränslekortet för att få lägre produktionskostnader och 

högre energiinnehåll. Successivt kommer vi att övergå till en allt mer automatiserad produktion med en förbättrad 

kvalitet. Detta arbete fortsätter under hösten med målet att påbörja volymproduktion. 

Kombinationen av användandet av mobil data och att batterier har samma teknik som det haft under de senaste 

20 åren – med en årlig kapacitetsförbättring med några få procent, gör att batteriets kapacitet inte räcker för den 

moderna konsumenten. Behovet av mobila laddningsalternativ kommer därför att fortsätta att öka. Datatrafiken 

förväntas öka till enorma nivåer de kommande fem åren, bland annat förespås videotrafiken att öka 20 gånger. 

Video ställer stora krav på alla komponenter i telefoner och surfplattor. Pokémon Go är kanske den största virala 

succén i spel- och appindustrin på flera år - användare i alla åldrar ger sig ut och letar efter sina mål och är 

mobila. Gps och datakommunikation dränerar batteriet och finns det inte mer tillgänglig energi till batteriet så 

kommer spelaren varken ombord på bussen hem eller till nästa nivå i spelet. 

På lite längre sikt jobbar myFC mot två mål. Det första och mest tydliga är den teknik som mobilladdaren 

JAQ representerar för att ladda mobilbatterier – det vill säga att se till att användaren ska slippa vara beroende av 

väggkontakten. Effektiviteten i JAQ-systemet ska öka och utvecklingen av bränslekortet kommer att ha en central 

roll. Det andra är att integrera bränslecellen i ett hybridkoncept tillsammans med det inbyggda batteriet i 

surfplattan eller smartphonen. Här ligger fokus på att bränslecellen ska integreras och samexistera med 

mobilbatterier direkt i terminalen för att användaren vid behov skall bli helt oberoende av andra 

laddningslösningar. I det första fallet vill vi samarbeta direkt med operatörerna och i det andra fallet med 

mobiltelefontillverkarna. Två olika kundkategorier och två olika koncept. Det som förenar de två målen är 

bränslekortet. I den externa laddaren produceras vätgas med ett högt flöde medan det i integrationsfallet sker 

med betydligt lägre intensitet, men å andra sidan under längre tid och med högre effektivitet. 

Vi arbetar mot dessa mål i en grön och miljövänlig anda och med framtiden i fokus. Vårt avtal om återvinning av 

bränslekorten är ett led i vårt gröna och miljövänliga fokus. Min bedömning är att vi är det ledande teknik- och 

utvecklingsbolaget inom bränsleceller och vattenbaserat bränsle. Vi har alla möjligheter att behålla den ledande 

positionen med vår goda IP- och patentposition, med viktiga ansökningar och godkända patent i alla världsdelar 

och med ett suveränt medarbetarteam och en flexibel produktionskapacitet.  

  
 
Björn Westerholm, vd 
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Väsentliga händelser under första kvartalet 

JAQ-laddaren godkänd i IEC-tester 

Hela JAQ-systemet inklusive laddningskortet har passerat IEC-testerna, vilket innebär att produkten är CE 
godkänd. Det första kommersiella kortet beräknas vara certifierat och klart för leverans i närtid efter 
kompletterande IEC-certifiering. Certifieringen innebär att JAQ-systemet nu är kompatibelt och harmoniserat med 
tillämpliga regelverk inom och utanför EU: 
 

 Electro Magnetic Capability Directive (EMC), 2014/30/EU 

 General Product Safety Directive (GPS), 2001/95/EC 

 Reduction of Hazardous Substances Directive (RoHS), 2011/65/EU 

 Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), 2012/19/EU. 

 EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for 
residential, commercial and light-industrial environments 

 EN 61000-6-3:2007, A1:2011, AC:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic 
standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments 

 EN 60950:2006 Safety Information technology equipment 

 IEC 62282-6-100 Fuel cell technologies, Micro fuel cell power 

Ytterligare laddningskort IEC-certifierade  

Ytterligare ett kommersiellt laddningskort till bränslecellsladdaren JAQ IEC-certifierades och blev därmed redo för 
kommersiell produktion. Laddningskortet bygger på en så kallad C-geometri, vilket även är plattformen för 
nästkommande kort. C-geometrin innebär att bolaget kan bygga kort med olika energimängd i utan att justera 
kortets fysiska storlek.  

 

Leverans av första ordern av laddare till operatören 3 Sverige 
 
Den första ordern av bränslecellsladdaren JAQ har levererats till mobiloperatören 3 i Sverige. Efter den 
genomförda IEC-certifieringen gick leveransen för test och utvärdering till operatören. Nästa steg blir distribution 
till slutkonsumenten.  

 

Samarbetsavtal för den kinesiska marknaden tecknades med det Hongkong-baserade Novel 

Unicorn  

 

Tillsammans med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn bildades samriskföretaget myFC 
Asia Ltd, med syfte att bearbeta den kinesiska telekommarknaden. Novel Unicorn har lång och meriterande 
erfarenhet inom telekom, fintech och accesslösningar i Kina och har erfarenhet av att hjälpa till att etablera 
skandinaviska techbolag på den kinesiska marknaden. Samarbetet har som målsättning att introducera och 
etablera JAQ på den kinesiska marknaden. 

myFC Asia kommer initialt att ägas till 70 procent av Novel Unicorn och till 30 procent av myFC Holding. 
Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål avseende försäljningsvolymer och intäkter på den kinesiska 
marknaden som sträcker sig fram till och med 2018. Under förutsättning att dessa mål löpande uppnås, har Novel 
Unicorn rätt till ersättning i form av teckningsoptioner i myFC Holding. Detta kommer att genomföras med stöd av 
bemyndigande från årsstämman alternativt genom beslut av bolagstämman. 

Inom ramen för överenskommelsen har myFC Holding en option att vederlagsfritt öka sitt ägande i myFC Asia 
från de ursprungliga 30 procenten upp till 100 procent, även detta knutet till att ovannämnda försäljningsmål 
uppnås.  
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I samband med bildandet av myFC Asia, som har sitt säte i Hongkong, kommer myFC China att etableras som 
ett helägt dotterbolag till myFC Asia med säte i Peking. 

Emission av 2 733 341 teckningsoptioner 

Styrelsen i myFC Holding AB beslutade att utnyttja bemyndigande från årsstämman 2015 om att emittera aktier 
och teckningsoptioner och emitterade 2 733 341 teckningsoptioner.  
 
Syftet med emissionen är att kunna uppfylla det åtagande som myFC har gjort i det avtal som ingåtts med Novel 
Unicorn för att bearbeta den kinesiska telekommarknaden. Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål 
avseende försäljningsvolymer och intäkter på den kinesiska marknaden och under förutsättning att dessa mål 
löpande uppnås, har Novel Unicorn rätt till ersättning i form av teckningsoptioner i myFC Holding. 
Teckningsoptionerna kommer vederlagsfritt att placeras i bolaget myFC AB i avvaktan på att de villkor som finns i 
samarbetsavtalet uppfylls. 
 

Ytterligare ett nyckelpatent beviljat i USA  

 
Det amerikanska patentverket beviljade ytterligare ett nyckelpatent som inkluderar dels den unika konstruktion 
som är nyckeln till myFCs tunna och högeffektiva PEM-bränslecell, men framförallt den sensorcell som har 
avgörande betydelse för cellens livslängdsförbättring. Patentet täcker vitala delar av myFCs 
bränslecellskonstruktion, komponenter och komponentkonstruktionen som medger den tunna, böjbara, flexibla 
och högeffektiva bränslecellsdesign som ligger till grund för den unika bränslecellsteknik som myFC använder i 
JAQ. 
 
Den beviljade patentansökan i USA kommer att utöka den befintliga patentportföljen om över 70 godkända och 
pågående patentansökningar inom nio patentfamiljer. 

 

Samarbetsavtal inlett med El-Kretsen angående återanvändning av laddningskorten till JAQ  

 
Ett samarbete med El-Kretsen som innebär att laddningskorten kan återvinnas inleddes. Användare av JAQ kan 
därmed lämna förbrukade laddningskort vid något av Batteriåtervinningens alla över 10 000 inlämningsställen 
runt om i Sverige. Därifrån tas de sedan tillbaka av myFC, som återanvänder korten.  

Jonas Rahm lämnade styrelsen vid årsstämman 

Jonas Rahm avböjde omval inför årsstämman och efter stämman består styrelsen av fyra ledamöter. 

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång har skett.  
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Finansiell översikt 

Nettoomsättning och resultat 

1 april – 30 juni 

Nettoomsättningen under perioden 1 april – 30 juni 2016 uppgick till 306 Kkr (49). Under perioden genomfördes 
den första leveransen av laddare och bränslekort till 3 i Sverige.  

Den första delen på 1,7 Mkr av det utvecklingsbidrag på totalt 4,5 Mkr som bolaget erhållit från EU utbetalades.  

Rörelsens kostnader under kvartalet var 10,1 Mkr (10,2). I rörelsekostnaderna för kvartalet ingår avskrivningar 
om 2,0 Mkr (2,0).  

Bolagets rörelseresultat för andra kvartalet 2016 uppgick till -7,3 Mkr (-9,5). 

Finansnettot för det andra kvartalet uppgick till -0,1 Mkr (-0,1) 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till 9,7 Mkr (-11,9). I kassaflödet för perioden ingår en inbetalning för 
en emission på 20 Mkr. Emissionen registrerades dock först i juli 2016. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten under andra kvartalet 2016 var negativt och uppgick till -4,7 Mkr (-7,5). Under första kvartalet 2016 
utnyttjade aktieägare teckningsoptioner som tillförde bolaget 0,9 Mkr, men vars likvid kom bolaget först tillhanda 
under andra kvartalet 2016. 

Nyemission 
 
På styrelsemötet den 11 december 2015 beslutade styrelsen att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande 
per den 25 maj 2015, genomföra en riktad nyemission som tillför bolaget totalt 43 Mkr. Den riktade emissionen 
tecknades av en grupp investerare som innehåller såväl gamla som nya aktieägare. Emissionen innefattade 
1 869 564 aktier till emissionskursen 23 SEK per aktie. 2 Mkr av emissionen inbetalades innan den 31 december 
2015 och 21 Mkr inbetalades under första kvartalet 2016. Resterande belopp har betalats in under andra 
kvartalet 2016.  

Den sista juni 2016 uppgick koncernens likvida medel till 17,0 Mkr (5,0).  

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick per den 31 mars 2016 till 85,5 (61,2) Mkr. Soliditeten uppgick den 30 juni 2016 
till 86,1 (86,7).  
 

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 14 (14) personer vid utgången av perioden. 

Moderbolaget 

myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Bolagets koncernledning är anställda i myFC Holding AB och 
moderbolaget fakturerar myFC AB för den tid koncernledningen arbetar i myFC AB.  

 

Övrigt 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

myFC’s väsentliga affärsrisker består framför allt av tekniska risker som påverkar kommande produktlanseringar, 
risk för att inte kunna öka produktionskapaciteten tillräckligt snabbt för att möta marknadens efterfrågan, 
svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal, kapitalrisker samt valutarisker i mindre omfattning.  

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till myFCs årsredovisning 
som finns att tillgå på myFCs hemsida, www.myfc.se 

Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Kalendarium 

 20 oktober 2016 Delårsrapport januari – september 2016 
 24 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 

 

Stockholm den 29 juli 2016 

Styrelsen 

myFC Holding AB 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Björn Westerholm, VD 
+ 46 70 656 20 07 
björn.westerholm@myfc.se 

Ulf Henning, CFO 
+46 70 555 35 54 
ulf.henning@myfc.se   

http://www.myfc.se/
mailto:björn.westerholm@myfc.se
mailto:ulf.henning@myfc.se
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Finansiella rapporter 
 
 Resultaträkning för koncernen 
 
kSEK 

  

apr-juni 2016 apr-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 Helår 2015 

         
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning   306 49 318 140 303 

Aktiverat arbete för egen räkning  741 675 2 019 1 298 3 853 

Övriga rörelseintäkter   1 721 12 1 734 54 93 

Summa rörelseintäkter  2 768 736 4 071 1 492 4 249 

         

Rörelsens kostnader         

Råvaror, förnödenheter och 
handelsvaror 

 -221 -664 -228 -1 098 -7 433 

Övriga externa kostnader  -3 867 -3 252 -7 546 -5 487 -13 906 

Personalkostnader  -3 951 -4 231 -8 643 -7 753 -14 008 

Avskrivningar  -2 029 -2 045 -4 159 -4 070 -8 218 

Summa rörelsekostnader   -10 068 -10 192 -20 576 -18 408 -43 564 

Rörelseresultat  -7 300 -9 456 -16 504 -16 917 -39 315 

         

Resultat från finansiella poster         

Finansnetto   -145 -128 -313 -574 -727 

Resultat efter finansiella poster  -7 445 -9 585 -16 817 -17 491 -40 042 

         

Skatt              

Periodens resultat   -7 445 -9 585 -16 817 -17 491 -40 042 

         

Resultat per aktie         

före utspädning (kr)  -0,32 -0,59 -0,72 -1,07 -1,85 

efter utspädning (kr)  na na na na na 

         

Antalet utestående aktier vid 
rapportperiodens utgång 

        

före utspädning (i tusental)  23 238 16 377 23 238 16 377 21 650 
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Balansräkning för koncernen 
 

kSEK   30-juni-16 30-juni-15 31-dec-15 

      
Tillgångar      

     
Tecknat ej inbetalt kapital - - 41 000 

     
Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  73 547 51 793 64 144 

Materiella anläggningstillgångar  3 808 5 287 4 505 

Summa anläggningstillgångar   77 354 57 081 68 649 

      

Omsättningstillgångar      

Varulager  1 906 6 768 1 548 

Kundfordringar  55 25 26 

Aktuella skattefordringar  706 105 194 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  745 330 341 

Övriga fordringar   1 529 1 236 2 473 

Likvida medel  16 970 5 023 4 657 

Summa omsättningstillgångar   21 909 13 487 9 239 

Summa tillgångar  99 263 70 568 118 888 

      
Eget kapital och skulder      

      
Eget kapital      

Aktiekapital  1 359 958 1 266 

Övrigt tillskjutet kapital  251 788 188 547 249 199 

Balanserat resultat  -150 856 -110 812 -110 813 

Årets förlust   -16 817 -17 491 -40 042 

Summa eget kapital  85 474 61 201 99 610 

      
Långfristiga skulder      

Övriga långfristiga skulder   1 482 2 593 2 037 

Summa långfristiga skulder  1 482 2 593 2 037 

      
Kortfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  1 111 1 111 1 111 

Checkräkningskredit  1 699 - 2 555 

Leverantörsskulder  4 333 2 683 7 284 

Övriga skulder  1 876 490 3 874 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 288 2 489 2 418 

Summa kortfristiga skulder   12 307 6 774 17 241 

Summa eget kapital och skulder  99 263 70 568 118 888 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  
 

kSEK 

  Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital 

inklusive 
årets resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 

2015-12-31  1 266 249 200 -110 813 -40 042 99 610 

Disposition enligt årsstämman    -40 042 40 042 0 

Nyemission      0 

Registrering av tidigare pågående nyemission  53 -53   0 

Teckningsoption  39 2 660   2 699 

Emissionskostnader   -18   -18 

       

       

Periodens resultat         -16 817 -16 817 

2016-06-30  1 359 251 788 -150 855 -16 817 85 474 

 
 

Rapport över kassaflöden för koncernen  
 

kSEK 

  

apr-juni 2016 apr-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 Helår 2015 

         

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital 

 -5 910 -7 579 -13 170 -13 483 -32 097 

         

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

 1 260 76 37 060 3 638 12 202 

         

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 -4 650 -7 503 23 890 -9 845 -19 894 

         

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -6 960 -4 579 -12 865 -8 264 -23 981 

         

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 21 329 165 1 288 -2 793 22 608 

         

Periodens kassaflöde  9 720 -11 917 12 313 -20 902 -21 267 

         

Likvida medel vid periodens början  7 250 16 940 4 657 25 925 25 925 

Likvida medel vid periodens slut  16 970 5 023 16 970 5 023 4 657 
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Resultaträkning för moderbolaget 
 

kSEK 

  

apr-juni 2016 apr-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 Helår 2015 

    
 

    
Rörelsens intäkter    

 
  

  
Nettoomsättning    1 129 1 167 2 369 1 932 4 609 

Summa rörelseintäkter  1 129 1 167 2 369 1 932 4 609 

         

Rörelsens kostnader         

Externa kostnader  -627 -482 -1 039 -475 -2 411 

Personalkostnader   -1 615 -1 770 -3 879 -3 299 -6 143 

Rörelseresultat  -1 113 -1 085 -2 549 -1 842 -3 944 

         

Resultat från finansiella poster         

Finansnetto   0 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster  -1 113 -1 085 -2 549 -1 842 -3 944 

         

Skatt    - - - -   

Periodens resultat   -1 113 -1 085 -2 549 -1 842 -3 944 
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Balansräkning för moderbolaget 
 

kSEK 

  

30-juni-16 30-juni-15 31-dec-15 

    
  

Tillgångar    
  

    
  

Tecknat ej inbetalt kapital  - - 41 000 

    
  

Anläggningstillgångar    
  

Andelar i dotterföretag   126 152 90 032 111 971 

Summa anläggningstillgångar  126 152 90 032 111 971 

      

Omsättningstillgångar      

Fordran på koncernföretag  73 877 57 701 60 434 

Övriga fordringar  114 19 425 63 

Likvida medel  13 956 1 474 1 400 

Summa omsättningstillgångar   87 947 78 601 61 898 

Summa tillgångar  214 099 168 633 214 868 

      

Eget kapital och skulder      

      

Eget kapital      

Aktiekapital  1 359 958 1 266 

Överkursfond  213 459 167 957 210 871 

Balanserat resultat  -5 548  -1 604 

Periodens förlust   -2 549 0 -3 944 

Summa eget kapital  206 721 168 915 206 589 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  120 161 9 

Skulder till koncernföretag  3 677  3 325 

Övriga skulder  1 830 166 3 823 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 751 1 233 1 122 

Summa kortfristiga skulder   7 378 1 560 8 279 

Summa eget kapital och skulder  214 099 170 475 214 868 
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital  
 
kSEK   Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital 

inklusive 
årets 

resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget kapital 

2015-12-31  1 266 210 871 -3 944 -1 604 206 589 

Omföring av föregående års resultat    -1 604 1 604 0 

Nyemission  53 20 947   21 000 

Pågående nyemission   -21 000   -21 000 

Teckningsoption  39 2 660   2 700 

Emissionskostnader   -18   -18 

Periodens resultat         -2 549 -2 549 

2016-06-30  1 359 213 459 -5 548 -2 549 206 721 

 

Nyckeltal 
 

kSEK 

  

apr-juni 2016 apr-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 Helår 2015 

Nettoomsättning. Kkr  306 49 318 140 303 

Rörelsemarginal, %  neg neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, %  neg neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr  3,7 3,7 3,7 3,7 4,6 

Soliditet, %  86,1 86,7 86,1 86,7 0,8 

Antalet anställda vid periodens slut  14 14 14 14 14 

 
 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som myFC AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden.  

 

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-teknologi. Företagets 
första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och 
salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ.  

myFC grundades 2005, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget noterades i maj 2014 på NASDAQ First North. 
Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfc.se 

 


