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myFC gör följande justeringar i bolagsledningen: Ville Lejon-Avrin utses till 
tillförordnad sälj- och marknadsdirektör under Max Rydahls föräldraledighet. Marko 
Päivärinne tar samtidigt ansvaret att leda utvecklingsprojektet LAMINA REX. 
 
Ville Lejon-Avrin kommer närmast från mobiloperatören 3 där han under de senaste sex åren 
innehaft ett flertal roller, alla kopplade till hårdvaruportföljen och dess tjänster samt 
erbjudanden. Lejon-Avrin har tidigare arbetat bland annat för Nokia och Phonehouse. Utöver 
sitt uppdrag som säljchef på myFC tar han alltså från den 1 oktober plats i koncernledningen 
som tillförordnad sälj- och marknadsdirektör under Max Rydahls föräldraledighet november – 
januari. 
 
myFC meddelar vidare att Marko Päivärinne, logistik- och produktionschef på myFC, tar över 
ansvaret för företagets utvecklingsprojekt av en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare för 
elbilar, LAMINA REX. Han har mångårig erfarenhet av projektledning, supply chain och 
demand planning och har ansvarat för stora implementationer på bland andra Zound 
industries, Scibase och ArthroCare.  
 

– MyFC befinner sig i framkanten av teknikutvecklingen, och vi är ett uttalat 
kompetensföretag. Individer med tung erfarenhet och ett absolut fokus på uppgiften 
är en förutsättning för vår fortsatta expansion och utveckling. Både Ville och Marko är 
erkänt duktiga inom sina respektive segment och jag har stort förtroende för deras 
kunskap och genomförandeförmåga, 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 2 oktober 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 och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna 
och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, 
powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 
produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är 
företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk.  
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 
 


