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myFC visar sin vätgasbaserade bränslecellsteknik under 
MWC Shanghai 
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Under MWC Shanghai den 26–28 juni demonstrerar myFC företagets innovativa 
vätgasdrivna bränslecellssystem som kan hjälpa tillverkare att differentiera sina 
batteridrivna produkter, vare sig de är bilar eller smartphones.  
 
Det svenska bränslecellsföretaget myFC är en ledande leverantör av vätgasdrivna 
mikrobränsleceller. Företaget närvarar vid MWC Shanghai för att visa tillverkare av bärbar 
elektronik och elbilar hur dess bränslecellsteknik kan ge ökad räckvidd och minskat 
koldioxidavtryck. Vätgas är den enda energiformen som inte avger koldioxid vid förbränning.  
 
– Vi kan minska klimatpåverkan och förbättra användarupplevelsen för företag som vill ha ett 
hållbart och innovativt komplement till batterier. Vår tekniklösning är relevant för alla 
tillverkare av batteridrivna produkter som är intresserade av att addera vätgas och 
bränsleceller till ekvationen. MWC Shanghai är ett bra tillfälle för oss att träffa tillverkare i 
både mobilindustrin och elbilsbranschen, säger Sebastian Weber, Chief Technology 
Integration Officer för myFC. 
 
myFC:s förmåga att placera batteri och bränslecell jämsides i en hybridlösning gör att 
konsumentvarumärkena kan differentiera sina produkter på ett hållbart och användarvänligt 
sätt. Företagets tekniklösning består av dess tunna och modulära bränslecell, ett fullt 
utvecklat styrsystem som optimerar batteriladdning och livslängd, samt artificiell intelligens 
som optimerar laddning efter användarmönster. 
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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 
klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myfc.se 
 


