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Bränslecellsföretaget MyFC utvecklar hybridplattform för 
den globala operatörs- och powerbankmarknaden 
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Svenska mikrobränslecellsföretaget myFC utvecklar en ny hybridplattform med både 
bränslecell och batteri. JAQ Hybrid blir den nya linjen för hela företagets satsning mot 
mobiloperatörer och powerbankproducenter. 
 
Hybridplattformen ersätter den nuvarande JAQ-produkten i existerande avtal och blir myFC:s 
bärande produktplattform i operatörsledet. MyFC bearbetar i dag ett femtiotal operatörer, 
varav flera multinationella. 
 
– JAQ Hybrid är den enda externa laddare man någonsin behöver köpa eftersom den 
innehåller både batteri och bränslecell, och alltså kan både skapa och lagra elektricitet. Man 
behöver aldrig någonsin stå med en urladdad smartphone igen, säger Björn Westerholm vd 
för myFC.  
 
JAQ Hybrid använder antingen den vätgas som produceras när ett bränslekort ansluts för att 
ladda smartphones och tablets. Alternativt så kommer energin från hybridens interna batteri, 
som i sin tur kan laddas antingen med bränslekortet eller genom eluttaget. MyFC:s 
patenterade bränsle använder salt, vatten och reaktionskomponenter för att producera 
vätgas, det enda bränslet som inte producerar koldioxid vid förbränning. 
 
Elektrifieringen av tillvaron, från smartphones till bilindustrin, fortsätter i hög takt. 
Målmarknaden för laddningsalternativ som komplement till litiumjonbatterier är därmed 
enorm. Under det senaste halvåret har myFC accelererat sin integrationsstrategi och 
genombrottet nåddes med knappt millimetertunna Lamina™, världens tunnaste bränslecell.  
 
– Att få tag i batterier och litium har blivit en global utmaning, och batterikapacitet är en 
flaskhals. Med Lamina som alternativ minskar pressen på batterierna. Vi är övertygade om att 
hybrider är framtiden för powerbankmarknaden, och vi har för avsikt att spela en avgörande 
roll i den utvecklingen. Både med våra egna JAQ Hybrid-produkter och teknologin licensierad 
till andra varumärken i form av smarta skal, powerbanks och fullt integrerade smartphones, 
säger Björn Westerholm.  
 
Under 2015 såldes mer än en halv miljard powerbanks världen över.  
 
JAQ Hybrid kommer att visas publikt för första gången på Mobile World Congress i Shanghai i 
juni. 
 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
 



 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:45 CET.   
 

Om myFC  
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar och är 
världsledande inom mikrobränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC 
PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och 
surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin 
produktplattform JAQ. 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. För mer information, besök www.myfcpower.com 
 
 

 


