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Det svenska patent- och registreringsverket avser godkänna två helt nya patent för 
myFC. Båda patenten rör företagets egenutvecklade och helt gröna flytande bränsle. 
 
De båda patenten som Patentverket avser godkänna beskriver valda delar av myFC:s unika 
och egenutvecklade bränsle. De båda lösningarna kontrollerar och styr den kemiska 
reaktionen, vilket i sin tur gör det möjligt att hantera, certifiera och transportera bränslet på ett 
enkelt och effektivt sätt.  
 
Patenten beskriver delar av den bränslepatron där vatten, salt och reaktionsämnen skapar 
vätgas. Det första patentet beskriver själva bränslepatronen: utrymmena där de båda 
reaktanterna förvaras, blandningstanken där den ena reaktanten löses i vatten, och 
reaktorkammaren där reaktionen sker och vätgas bildas. Det andra patentet rör specifikt hur 
den i vatten lösta reaktanten distribueras in i reaktorkammaren. Med hjälp av en särskild film 
och kapillärtryck sker detta på ett exakt och precist sätt, för att vätgasproduktionen ska kunna 
påbörjas. 
 
– Det som gör myFC unikt är vår treenighet av bränslecell, bränsle och förmågan att 
hybridisera, det vill säga erbjuda det bästa av kombinationen bränslecell och batteri. Vårt 
egenutvecklade, högeffektiva bränsle är särskiljande för vårt kommersiella erbjudande. Att 
skydda vår teknologi och våra innovationer med en stark IP-strategi är mycket viktigt, säger 
Björn Westerholm, vd för myFC. 
 
MyFC:s patentportfölj består av ett 80-tal godkända patent och pågående patentansökningar. 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 07:55 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 


