
 

PRESSMEDDELANDE 
Göteborg 2019-10-24 

PowerCells kinesiska dotterbolag etablerat 
 
PowerCell Sweden AB (publ) har nu erhållit alla erforderliga tillstånd för att kunna 
etablera sitt kinesiska dotterbolag, PowerCell Fuel Cell (Shanghai) Co Ltd. Bolaget har 
sitt kontor i Shanghai där rekrytering av lokal personal pågår.  
 
Yibo Zhao, idag försäljningsansvarig för Asien, har utsetts till chef för det nya kontoret som verkar 
under namnet PowerCell Fuel Cell (Shanghai) Co Ltd. Yibo Zhao har arbetat på PowerCell sedan 
början av 2017 och har dessförinnan bl a jobbat för Frontpac, som säljare stationerad i Kina, och för 
Volvokoncernen. Till sin hjälp kommer han att ha lokalanställda och rekryteringen av dessa pågår. 
Kina har sedan några år tillbaka infört stora subventioner för fordon som elektrifierats med hjälp av 
bränsleceller och vätgas och satsar stort på bränslecellsteknologin. PowerCell har haft ett flertal 
kunder på den kinesiska marknaden där bränslecellstacken PowerCell S2 lämpar sig väldigt bra.  

PowerCell S2 är den enda bränslecellsstacken med PEM-teknologi (proton-exchange membrane) på 
marknaden som har god tålighet mot föroreningar och som kan köras på vätgas som antingen 
producerats genom reformering av andra ämnen eller som bildats som biprodukt. Kinesisk industri 
producerar stora mängder vätgas som restprodukt i samband med annan produktion.   

Sedan en tid tillbaka rullar ett antal kinesiska bussar som utrustats med PowerCell S2 i dagliga 
fältprover i Kina.  

”Kina ligger före när det gäller bränslecellsteknologin och för PowerCell är det avgörande att vi finns 
på plats och kan dra nytta av de satsningar som landet gör”, säger Per Wassén, vd för PowerCell.  

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Per Wassén 
VD, PowerCell Sweden AB (publ) 
Tel: +46 (0) 31 720 36 20  
Email: per.wassen@powercell.se 
 
Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt 
hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller 
reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna 
och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov 
 
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) 
är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W 
Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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