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myFC får beställning av JAQ Hybrid från svenska RLVNT 
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myFC har tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal för företagets 
bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid med den svenska lifestyle-distributören 
RLVNT. Den första ordern är på 2 000 enheter av JAQ Hybrid med tillhörande 
bränslekort.  
 
RLVNT är en svensk lifestyle-distributör som är särskilt profilerad inom sport och 
fritidssegmentet. Företaget är verksamt i Norden, Baltikum, Benelux, Frankrike och 
Storbritannien. 
 

– RLVNT är väldigt duktiga på att få ut nya varumärken och produktkategorier med 
stort engagemang och har visat en imponerande förmåga att bryta igenom i nya 
segment. De har en mycket stark position i sport- och fritidssegmentet, men växer 
inom telekom och traditionell konsumentretail, alltså samtliga områden där JAQ 
Hybrid har en tydlig plats. Vi är jätteglada över det här avtalet. Vi har en lång relation 
till RLVNT och vi säkrar nu en beställning på vår egen hemmamarknad. Jag känner 
ett tydligt momentum i intresset för vår teknik och våra nya bränslekort, säger Ville 
Lejon-Avrin, säljchef på myFC. 

 
Leveransen av 2 000 JAQ Hybrid planeras påbörjas under Q2 2019, och inkluderar myFC:s 
nya generation bränslekort med nästintill fördubblat energiinnehåll mot tidigare. 
 

– Vi letar alltid efter spännande och innovativa produkter och är gärna först på 
marknaden med ny teknik eftersom vi strävar efter att erbjuda det mest kvalitativa och 
innovativa sortimentet på marknaden. Vårt mål är att erbjuda produkter som förbättrar 
och underlättar sport och vardagsliv. Vi har följt myFC under en längre tid och 
intresset för bränsleceller växer stadigt. Jag bedömer att det nu finns ett klart intresse 
för en produkt som JAQ Hybrid bland våra kunder, säger Martin Liljegren, grundare 
på RLVNT. 

 
Värdet på den initiala ordern beräknas inte överstiga en miljon kronor.  
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 10:00 CET.   
 
 
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: corp@avanza.se  
Telefon: +46 (8) 409 421 20 
 



 
 
 

 

 

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller. 
myFC utvecklar teknologi där batterier och bränsleceller samexisterar och som 
laddas med ett grönt, vätgasskapande bränsle bestående av vatten, salt och 
reaktionskomponenter. Företagets erbjudande LAMINA MAX, LAMINA INcase och 
JAQ Hybrid riktar sig mot smartphoneindustrin medan LAMINA REX vänder sig till 
fordonsindustrin. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | 
First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök 
www.myfcpower.com 


