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Som ett led i myFC:s satsning på integration av bränsleceller i smartphones har 
företaget nu gjort en nyckelrekrytering. Chao Chen ansluter för att leda arbetet med 
mjukvaran för mobilintegrationen och för att stödja myFC:s kunder i lanseringen av 
produkter innehållandes mobil bränslecellsteknik.  
 
MyFC informerade marknaden i april, om en utökad satsning på integration av bränsleceller i 
mobila enheter, som smartphones och powerbanks, och rekryterade då Sebastian Weber 
som Chief Technology Integration Officer för att överse det arbetet. Nu ansluter även Chao 
Chen, närmast från Fingerprint Cards. 
 

 
 
Chao är utbildad vid KTH och Chao har lång erfarenhet från hårdvarunära utveckling till 
applikationen som används av slutanvändaren. Han kommer närmast från att leda teknisk 
support till stora smartphonetillverkare för Fingerprint Cards i Kina. Han har dessförinnan varit 
mjukvaruutvecklare för Fingerprint Cards i Sverige och lett mjukvaruutveckling för ST-
Ericsson och Ericsson.  
 
– Chao har lång erfarenhet och djup teknisk kunskap när det gäller design och produktion 

av integrerade system från både Ericsson och Fingerprint Cards. Han är ett välkommet 
tillskott till myFC och kommer att ha en central roll i vårt med mobilintegration, säger 
Sebastian Weber, integrationschef på MyFC.  

 
– MyFC:s satsning på utveckling inom bränslecellsområdet ligger verkligen i tiden, och är 

spännande för någon med min bakgrund. Jag ser fram emot att bidra till att göra den här 
tekniken tillgänglig för många, säger Chao Chen.  

 
 
 
 



 
 
 

 

 

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 
 


