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Helvetican International Ltd nominerar två ledamöter till 
styrelsen för myFC Holding 
 
Stockholm, 5 november 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
I samband med den extra bolagsstämma som hålls den 6 november har Helvetican 
International Ltd nominerat två ledamöter till styrelsen för myFC Holding: Markus 
Hermanek och Alex Guy.  
 
Den extra bolagsstämman ska fatta beslut kring den planerade investeringen av H119 Ltd, 
som kontrolleras av Helvetican International. Den riktade nyemissionen omfattar 47 miljoner 
aktier och väntas inbringa omkring 21 miljoner kronor före emissionskostnader.  
 
Efter emissionen kommer H119 Ltd att ha omkring 30% av aktierna i myFC. Som del i 
investeringen har Helvetican International Ltd nominerat två ledamöter till myFC:s styrelse.   
 
Markus Hermanek är managing partner på Helvetican International Ltd. Han har tidigare haft 
ledande befattningar inom Dexia Private Bank (Switzerland) AG i Bahrain, Euram Bank 
(Förenade Arabemiraten), UBS AG (Singapore), EFG Bank (Schweiz) och Bank J. Safra 
Sarasin AG (Schweiz). Innan dess var han ansvarig för Schweiz och Mellanöstern på Global 
Asset and Funds Management AG. Från 1996 till 2000 var han senator för Kanton 
Schaffhausen. Har en examen från Commercial College KVS i Schaffhausen. 
 
Alex Guy är managing partner på Helvetican International Ltd. Han har nyligen tillbringat sex 
år i Abu Dhabi där han arbetat med hedgefond- och family office-strukturer. Innan dess var 
han partner på London-baserade TJM Partners, en ledande leverantör av skräddarsydda 
handels- och investment managementtjänster. Alex Guy har en examen från University of 
Birmingham. 
 
– Jag ser fram emot att samarbeta med Alex Guy och Markus Hermanek för att ytterligare 
stärka myFC:s erbjudande och position, säger Jörgen Lantto, styrelseordförande för myFC 
Holding. 
 
Den extra bolagsstämman äger rum den 6 november 2019, som tidigare meddelats. 
 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
 
Certified Advisor: 
Avanza Bank 
E-mail: ca@avanza.se 
Telefon: +46 (8) 409 421 20 
 
Om myFC 
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta 
att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där 
batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad 
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klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North 
Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se 
 


