
  
 

Bokslutskommuniké januari – december 2016 
Väsentliga händelser oktober – december 

 Kommersiellt genombrott: mångmiljonavtal för JAQ med Kinas största mobildistributör Telling Communications 
 Tekniskt genombrott: myFC först i världen att demonstrera en fungerande bränslecell integrerad i en smartphone  
 Nyckelpatent beviljat i Korea 
 Optionsinlösen ger 7,3 miljoner kronor till kassan 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 Tekniskt genombrott: LAMINA™Thin Film, världens tunnaste bränslecell  
 Jörgen Lantto går in i myFC:s styrelse och investerar i företaget 
 Inlösen av optionsprogram ger 25,9 miljoner kronor till kassan 

  
 Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015 

Nettoomsättning, Kkr  10 21 335 303 
Rörelsemarginal, %  neg neg neg neg 
Eget kapital per aktie, kr               3,1    4,6 3,1 4,6 
Soliditet, %  87,1 83,8 87,1 83,8 
Medelantal anställda  11 13 14 13 

  



VD har ordet  
Det är en underdrift att säga att 2016 blev ett händelserikt och intensivt år för oss på myFC. Men så kliver vi också in i 2017 med höga förväntningar.  Vår marknad fortsätter att förändras i snabb takt. Var femte amerikan tittar nu på mobilen det första de gör när de vaknar1. Mobilsurfandet globalt ökade från 5,3 exabyte i månaden till 8,5 exabyte2under 2016. Smartphonemarknaden var också med om en del mer disruptiva händelser: mobilbatterier brann, Samsung återkallade Galaxy Note 7, powerbankförsäljningen ökade markant och världens första riktigt intressanta AR-applikation – Pokémon Go – lanserades3.   Jag har predikat om power gap länge, det vill säga det allt större avståndet mellan vad användarna vill att deras smartphones och tablets ska orka med och batteriernas oförmåga att faktiskt kunna erbjuda det. Behovet av fler laddningsalternativ har bara ökat. Det här är vad vi på myFC gjorde under 2016 för att överbrygga det gapet:  Vi visade potentialen med bränsleceller i smartphones och integrerade våra bränsleceller i andra varumärkens produkter, som smartphones, smarta skal och batteriladdare. Genombrottet var när vi var först i världen med att visa hur en bränslecell kan integreras i iPhone 7 och flera andra produkter, och potentialen när bränslecellen samexisterar med och kompletterar batteriet så att användaren aldrig behöver oroa sig för ett tomt batteri.   Vi stärkte vår redan världsledande teknologi. Vi har utvecklat världens tunnaste bränslecell, LAMINA™ Thin Film. Den har avsevärt högre energitäthet än tidigare och är så tunn att vi kan göra en så kallad flush-montering, det vill säga bygga in den helt och hållet i chassit på till exempel smartphones eller laddaren.   Vi tecknade genombrottsavtal på världens största smartphonemarknad  Vi stärkte vår globala närvaro genom att etablera vårt första kontor utanför Sverige, myFC Kina. Sju månader senare fick vi vår första beställning i Kina, från dess största mobildistributör Telling. Ett genombrott för oss och för hela bränslecellsbranschen.   Vi stärkte vår IP-portfölj med 6 nya patentansökningar och flera patentfamiljer. Det tål att upprepas: Vi har en unik bränslecell, men det som kanske framför allt är unikt är att vi har ett tillhörande högeffektivt, vätgasgenererande bränsle som vi äger alla patent till.   Vi säkerställde vår lokala produktion av bränslekort genom installationen av ABB:s Yumi-robot, som nu står hos oss på Saltmätargatan och tillverkar våra bränslekort.   Vi stärkte vår styrelse med Jörgen Lantto, som dessutom investerade 5 miljoner kronor i myFC i en riktad emission. Jörgens positiva syn på potentialen i vår teknik och i vår marknad har gett ett stort energitillskott i organisationen.  
                                                         
1 Deloitte Global Mobility Survey US edition, juli 2016 
2 Ericsson Mobility Report, november 2016 
3 NPD research 4 juli 2017 



 Vi stärkte organisationen genom att rekrytera och utöka vår forskningsavdelning med världsledande bränslecellskompetens.   Vi stärkte vår kassa genom ett antal aktiviteter, som också medfört att vi fått nya ägare – välkomna till er! – och ökat ägandet bland våra egna, både ledning och övriga medarbetare.   Det var några saker vi inte åstadkom under 2016. Som vi berättat om tidigare har vi haft utmaningar i industrialiseringen av JAQ. Vi har också jobbat hårt för att JAQ fullt ut ska motsvara våra användares förväntningar, och vi har därför gjort en hel del förbättringar de påtalat för oss,  bland annat genom att öka effekten i laddningskorten. Som en konsekvens av detta har vi heller inte genererat de intäkter vi räknade med för ett år sedan.   2017 har startat i samma höga takt som 2016 slutade. Aktiviteten är febril på många plan, med följande huvudprioriteringar :   Att fullfölja vårt åtagande mot Telling, vårt största avtal till dags dato. Kina är en oerhört viktig marknad för oss. Självklart är dess blotta storlek en anledning till det, volymerna saknar helt enkelt motstycke. Kina har tagit täten i införandet av grön energi, och vi är stolta över att bidra till detta, samtidigt som vi skapar ett nytt världsledande bolag på hemmaplan.    Parallellt arbetar vi med våra relationer i operatörsvärlden och vi utvärderar även andra möjligheter bland intressenter i exempelvis batteri och terminalvärlden, vilket inkluderar smartphones och Powerbanks. Här blir LAMINA™ Thin Film cellen och vårt JAQ bränsle centrala komponenter. Vi befinner oss på en snabbrörlig marknad med användarbehov som ständigt förändras. Men en sak är konstant: konsumentens omättliga behov av att alltid kunna använda sina smartphones.   Jag ser med stor tillförsikt fram emot 2017. 
 

  
Björn Westerholm, vd 
 

  



Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 Kommersiellt genombrott: mångmiljonavtal för JAQ med Kinas största mobildistributör Telling Communications  
MyFC och Telling Communication har tecknat ett tvåårigt försäljnings- och distributionsavtal för bränslecellsladdaren JAQ. Avtalet innefattar tre steg: en mindre order om 1000 JAQ-enheter, en volymförsäljning om 400 000 JAQ-enheter, samt och slutligen en avsiktsförklaring mellan parterna som omfattar fortsatt leverans om ytterligare 900 000 enheter under 2018. Avtalet stipulerar ett åtagande från Telling Communication till ett värde på cirka 150 MSEK. Om hela leveransplanen, som löper från början av 2017 till slutet av 2018, genomförs är affären värd cirka 430 MSEK. 
 Tekniskt genombrott: myFC först i världen med fullödig integration av bränslecell i smartphones  
Tack vare myFC:s ökade fokus på integration av bränsleceller blev MyFC först i världen med att förevisa en fullt integrerad iPhone 7, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi5, LG G5, HTC 10 och Huawei Nexus 6P som drivs av myFC:s patenterade bränsle. Genom att visa en fungerande integration där både bränslecell och litiumjonbatteri får plats, undanröjer myFC litiumjonbatteriernas begränsningar vad gäller prestanda och energitäthet, och ger användarna en efterfrågad möjlighet att ladda smartphonen utan tillgång till eluttaget. Dessutom sänks tröskeln för mobiltillverkare och producenter av powerbanks att arbeta med en grön bränslecellsteknologi. 
 Nyckelpatent beviljat i Korea 
Patentet inkluderar dels den unika konstruktion som är nyckeln till myFC:s tunna och högeffektiva PEM-bränslecell, men framförallt den sensorcell som har avgörande betydelse för cellens livslängdsförbättring. Den beviljade patentansökan i Korea stärker det skydd som myFC utvecklat och utökar den befintliga patentportföljen om över 70 godkända och pågående patentansökningar inom 13 patentfamiljer. 
 Optionsinlösen ger 7,3 miljoner i kassan 
Tiden för att teckna de optioner som i slutet av 2014 vederlagsfritt delades ut till aktieägarna i myFC Holding AB gick ut på fredagen den 16 december 2016. Under den sista inlösningsperioden 2016-10-01 till 2016-12-16 har cirka 1,8 miljoner aktier tecknats, vilket gett bolaget 7,3 miljoner kronor i nytt kapital under denna period. 
 
 
 



Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
Tekniskt genombrott: LAMINA™, världens tunnaste bränslecell 
myFC:s bränslecell LAMINA™ Thin Film FC Technology ger högre prestanda på avsevärt mindre volym än tidigare. Fullt integrerad i till exempel smartphones och mobilladdare är den så tunn att den kan flush-monteras, det vill säga byggas in helt och hållet i enhetens chassi. Utvecklingen av LAMINA™ fortsätter nu parallellt med samtal med producenter av smartphones, skal till smartphones samt powerbanks, framförallt i fashion tech- och i high-end-segmentet. Affärsmodellen kommer företrädesvis baseras på licensiering av myFC:s patenterade teknik. 
 Jörgen Lantto går in i myFC:s styrelse och investerar i företaget  
Jörgen Lantto, tidigare VD för Fingerprint Cards AB, har valts in i myFC:s styrelse. Genom en riktad nyemission har Lantto även investerat fem miljoner kronor i myFC. 
 Inlösen av optionsprogram ger 25,9 miljoner kronor i kassan 
Inlösen av teckningsoptioner från två olika incitamentprogram gav myFC ett kapitaltillskott på 25,9 miljoner kronor. Som en konsekvens ökade också ledning och medarbetare sitt aktieinnehav i myFC med 173 127 aktier. 
  Finansiell översikt 
Nettoomsättning och resultat 
1 oktober – 31 december 
Nettoomsättningen under perioden 1 oktober – 31 december 2016 uppgick till 10 Kkr (21). Någon egentlig försäljning och leverans har inte skett under fjärde kvartalet. Den order som bolaget erhållit från Telling Communications i Kina, planeras att börja levereras under första kvartalet 2017. 
Rörelsens kostnader under kvartalet var 9,0 Mkr (17,5). Den höga kostnaden under Q4 2015 berodde till stor del på en lagernedskrivning på 5,3 Mkr.  I rörelsekostnaderna för kvartalet ingår avskrivningar om 2,0 Mkr (2,1).  
Bolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -6,6 Mkr (-16,7). 
Finansnettot för det fjärde kvartalet uppgick till -0,0 Mkr (-0,1) 
1 januari – 31 december 
Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 31 december 2016 uppgick till 0,3 Mkr (0,3). Den försäljning som skett under året hänför sig till minder volymer av PowerTrekk och bränslepuckar till denna.  För helåret uppgick kostnaderna till 38,2 Mkr (43,6). Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -31,0 Mkr (-39,3). Finansnettot för helåret uppgick till -0,5 Mkr (-0,7). 



Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (11,2). Under kvartalet nyttjades teckningsoptioner för tecknande av aktier vilket tillförde bolaget ett kapitaltillskott på 7,3 Mkr (1,4). Fram till den 16 december 2016 fanns det möjlighet för innehavarna av de utestående teckningsoptioner som emitterades i samband med den extra bolagsstämman den 10 december 2014 att nyttja dessa. Totalt utnyttjades 99,3 % av optionerna.   Styrelsen ser löpande över bolagets och koncernens finansiella behov och finansiella ställning. Skulle behov av ytterligare kapitaltillskott vara nödvändigt är styrelsens bedömning att bolaget har mycket goda förutsättningar att säkerställa framtida finansiering.  
Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet 2016 var negativt och uppgick till -6,9 Mkr (-4,9).  
Den sista december 2016 uppgick koncernens likvida medel till 8,8 Mkr (4,7). Som nämnts ovan förstärks bolagets kassa med ytterligare 30,9 Mkr under januari 2017. 
Eget kapital 
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2016 till 80,7 (99,6) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 december 2016 till 87,1 (83,8).  
Medarbetare 
Antal anställda uppgick till 11 (12) 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 
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 myFC:s årsredovisning som finns att tillgå på myFC:s hemsida, www.myfc.se 
 



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

 28 april 2017  Delårsrapport januari – mars 2017 
 22 maj 2017  Bolagsstämma 2017 
 28 juli 2017  Delårsrapport januari – juni 2017 
 26 oktober 2017 Delårsrapport januari – september 2017 
 23 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 
Stockholm den 24 februari 2017 

Styrelsen 
myFC Holding AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Björn Westerholm, VD      Ulf Henning, CFO + 46 70 656 20 07      +46 70 555 35 54 björn.westerholm@myfc.se      ulf.henning@myfc.se 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.     



Finansiella rapporter   Resultaträkning för koncernen 
kSEK 

  
okt-dec 2016 okt-dec 2015 Helår 2016 Helår 2015 

        Rörelsens intäkter        Nettoomsättning   10 21 335 303 
Aktiverat arbete för egen räkning  687 722 3 447 3 853 
Övriga rörelseintäkter   1 753 31 3 490 93 
Summa rörelseintäkter  2 450 774 7 272 4 249         
Rörelsens kostnader        
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  -784 -6 128 -1 014 -7 433 
Övriga externa kostnader  -3 482 -5 602 -13 651 -13 906 
Personalkostnader  -2 691 -3 690 -15 383 -14 008 
Avskrivningar  -2 018 -2 094 -8 194 -8 218 
Summa rörelsekostnader   -8 974 -17 514 -38 242 -43 564 
Rörelseresultat  -6 524 -16 740 -30 970 -39 315         
Resultat från finansiella poster        
Finansnetto   -5 -79 -509 -727 
Resultat efter finansiella poster  -6 529 -16 818 -31 479 -40 042         
Skatt    - - - - 
Periodens resultat   -6 529 -16 818 -31 479 -40 042         
Resultat per aktie        
före utspädning (kr)  -0,25 0,78 -1,20 -1,85 
efter utspädning (kr)  na na na na         
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång 

       

före utspädning (i tusental)  26 146 21 650 26 146 21 650  
        



Balansräkning för koncernen 
kSEK   31-dec-16 31-dec-15 

Tillgångar     
Tecknat ej inbetalt kapital - 41 000     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  76 932 64 144 
Materiella anläggningstillgångar  2 927 4 505 
Summa anläggningstillgångar   79 859 68 649      
Omsättningstillgångar     
Varulager  268 1 548 
Kundfordringar  63 26 
Aktuella skattefordringar  0 194 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 982 341 
Övriga fordringar   2 655 2 473 
Likvida medel  8 825 4 657 
Summa omsättningstillgångar   12 793 9 239 
Summa tillgångar  92 652 118 888      
Eget kapital och skulder     

     
Eget kapital     
Aktiekapital  1 528 1 266 
Övrigt tillskjutet kapital  261 469 249 199 
Balanserat resultat  -150 854 -110 813 
Periodens förlust   -31 479 -40 042 
Summa eget kapital  80 664 99 610      
Långfristiga skulder     
Övriga långfristiga skulder   926 2 037 
Summa långfristiga skulder  926 2 037      
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  1 111 1 111 
Checkräkningskredit  5 943 2 555 
Leverantörsskulder  822 7 284 
Övriga skulder  722 3 874 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 464 2 418 
Summa kortfristiga skulder   11 062 17 241 
Summa eget kapital och skulder  92 652 118 888  



 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  1 266 249 199 -110 813 -40 042 99 611 
Disposition enligt årsstämman    -40 042 40 042 0 
Nyemission  104 1 625   1 729 
Teckningsoption  158 10 645   10 803 
Periodens resultat         -31 479 -31 479 

2016-12-31  1 528 261 469 -150 854 -31 479 80 664  
  Rapport över kassaflöden för koncernen  
kSEK 

  
okt-dec 2016 okt-dec 2015 Helår 2016 Helår 2015 

        
        

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital  -5 205 -14 893 -23 092 -32 097 
        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -1 694 9 987 -9 146 12 202         
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 899 -4 906 -32 238 -19 894         

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 586 -11 926 -19 403 -23 981         

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  9 614 5 681 55 809 22 608         
Periodens kassaflöde  129 -11 151 4 168 -21 267         
Likvida medel vid periodens början  8 696 15 808 4 657 25 925 

Likvida medel vid periodens slut  8 825 4 657 8 825 4 657 

 
  



Resultaträkning för moderbolaget 
kSEK 

  
okt-dec 2016 okt-dec 2015 Helår 2016 Helår 2015 

        Rörelsens intäkter        Nettoomsättning    1 817 1 191 4 601 4 609 
Summa rörelseintäkter  1 817 1 191 4 601 4 609         
Rörelsens kostnader        
Externa kostnader  -884 -1 735 -2 308 -2 411 
Personalkostnader   -872 -1 935 -7 053 -6 143 
Rörelseresultat  61 -2 479 -4 760 -3 944         
Resultat från finansiella poster        
Finansnetto   - - - - 
Resultat efter finansiella poster  61 -2 479 -4 760 -3 944         
Skatt    - - - -  
Periodens resultat   61 -2 479 -4 760 -3 944    



Balansräkning för moderbolaget 
kSEK 

  
31-dec-16 31-dec-15 

     
Tillgångar          Tecknat ej inbetalt kapital  - 41 000      Anläggningstillgångar     Andelar i dotterföretag   138 484 111 971 
Summa anläggningstillgångar  138 484 111 971      
Omsättningstillgångar     
Fordran på koncernföretag  72 351 57 109 
Övriga fordringar  0 4 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 629 59 
Likvida medel  5 314 1 400 
Summa omsättningstillgångar   78 294 58 572 
Summa tillgångar  216 778 211 543      
Eget kapital och skulder     

     
Eget kapital     
Aktiekapital  1 528 1 266 
Överkursfond  223 021 169 871 
Tecknat ej inbetalt kapital  0 41 000 
Balanserat resultat  -5 548 -1 604 
Periodens förlust   -4 760 -3 944 
Summa eget kapital  214 241 206 589 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  243 9 
Övriga skulder  522 3 823 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 772 1 122 
Summa kortfristiga skulder   2 537 4 954 
Summa eget kapital och skulder  216 778 211 543    



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 -1 604 -3 944 206 589 
Omföring av föregående års resultat   

 -3 944 3 944 0 
Registrering av tidigare pågående emission  104 -104   0 
Teckningsoption  158 10 673   10 831 
Emissionskostnader   1 581   1 581 
Periodens resultat         -4 760 -4 760 

2016-12-31  1 528 223 021 -5 548 -4 760 214 241  
 Nyckeltal 
kSEK 

  
okt-dec 2016 okt-dec 2015 Helår 2016 Helår 2015 

Nettoomsättning. Kkr  10 21 335 303 
Rörelsemarginal, %  neg neg neg neg 
Avkastning på eget kapital, %  neg neg neg neg 
Eget kapital per aktie, kr  3,1 4,6 3,1 4,6 
Soliditet, %  87,1 83,8 87,1 83,8 
Antalet anställda vid periodens slut  11 13 14 13 
   
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 
 


