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Unik miljövänlig mobilladdare som laddas med vatten 

 

Stockholm 16 maj 2014 

 

Innovationsföretaget myFC, som ligger bakom den unika bränslecellsdrivna 

mobilladdaren myFC PowerTrekk, har lämnat in ansökan om notering på NASDAQ 

OMX First North.  

 

myFC har den 14 maj 2014 lämnat in ansökan till NASDAQ OMX om notering på First North-

listan. Om ansökan godkänns kommer bolagets aktie att börja handlas tidigast den 27 maj 

under symbolen MYFC.  

 

Bolagets produkt myFC PowerTrekk blev världsberömd i samband med att USA:s president 

Barack Obama besökte Sverige i september 2013. Då var myFC PowerTrekk en av endast 

tre svenska miljöinnovationer som förevisades under president Obamas besök på KTH. 

myFC har också uppmärksammats i en rad andra internationella sammanhang. Bland annat 

fick myFC PowerTrekk den prestigefyllda utmärkelsen Editors Choice under MacWorld Expo i 

USA 2013. 

 

myFC går till First North i en mycket spännande fas. Den första kommersiella produkten, 

myFC PowerTrekk, säljs redan i ett 20-tal länder runt om i världen. Eftersom myFC nyligen i 

en investeringsrunda tagit in 40 miljoner kronor görs ingen nyemission i samband med 

noteringen. 

 

”Syftet är i stället att vi ska ge våra aktieägare tillgång till en likvid marknad, samtidigt som vi 

ser en notering som en kvalitetsstämpel på bolaget. Det är viktigt både för att vi ska kunna 

attrahera personal och partners. Slutligen skapar en notering tillgång till kapitalmarknaden om 

vi i framtiden skulle behöva ta in kapital för att finansiera fortsatt produktutveckling eller 

expansion på nya marknader”, säger vd Björn Westerholm. 

 

myFC PowerTrekk är en unik bränslecellsdriven mobilladdare som drivs på vanligt vatten. När 

vattnet reagerar med en saltpuck frigörs vätgas som i sin tur leds genom bränslecellen och 

skapar elektricitet.  Bränsleceller är ett av de mest miljövänliga sätten att producera elström. 

Den enda restprodukten från processen är vanligt vatten. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Björn Westerholm, CEO: bjorn.westerholm@myfc.se, Tel +46 70 656 20 07 

 
 

 

Om myFC 

myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. Företagets första 

produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC 

grundades 2005 och är ett svenskt privatägt företag med huvudkontor I Stockholm.  

För mer information, besök www.myfc.se 
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