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Pressmeddelande  
 

MyFC meddelar att JAQ Hybrid är färdig för leverans, men 
förväntar sig en försening i avrop från Telling 
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Det svenska bränslecellsföretaget myFC (MYFC) förväntar sig en försening i 
beställningar av JAQ Hybrid från den kinesiska mobildistributören Telling. Företaget 
meddelar vidare att JAQ Hybrid nu är IEC-certifierad och industrialiserad och redo för 
leverans.  
 
MyFC:s ramavtal med Telling skrevs i december 2016 och är uppdelat i tre faser. Fas två, 
som omfattar de första beställningarna av JAQ Hybrid, planerades påbörjas under det fjärde 
kvartalet 2017. MyFC säger nu att man inte förväntar sig några avropsbeställningar under 
ramavtalet före årsskiftet, men att beställningar från Telling förväntas inkomma under 2018. 
MyFC fortsätter utöver detta planenligt försäljningsarbetet avseende marknader utanför Kina. 
 
– Vi har utvecklat, IEC-certifierat och industrialiserat JAQ Hybrid på mindre än ett år. Vår 
teknologiplattform är därmed fullt förberedd för att vår bränslecell kan samexistera med 
batterier, där vi kan utnyttja det bästa av bägge världar. Vi ser fram emot den första ordern, 
och vi är beredda att inleda leveranser av JAQ Hybrid när Telling är redo att lägga den, säger 
Björn Westerholm, vd för myFC.  
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 december 2017 kl.11.30 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 
 


