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myFC fortsätter att stärka sin tekniska 
plattform  

 
Viktiga händelser januari – juni  

� myFC noteras på Nasdaq OMX First North. 

� myFC introducerar en uppgraderad produkt, PowerTrekk 2.0 som förbättrats på alla 
områden. PowerTrekk 2.0 kan bland annat även ladda surfplattor. 

� Nya samarbeten etablerade med distributörer i flera länder. 

� Flera nya patent beviljade. 

� Intäkterna från vår första produkt har minskat enligt plan. 

 

 

Händelser efter periodens utgång 
� Nya avtal med distributörer i Belgien och Taiwan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q2 

2014 
Q2 

2013 
Helår 
2013 

Nettoomsättning, Kkr 441      1 725 5 625 

Rörelsemarginal, % neg  neg  neg  

Eget kapital per aktie, kr 8,5 12,0 10,7 

Soliditet, % 89,8 63,2 76,3 

Medelantal anställda 12 11 13 
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VD-ord 
Det är med stor stolthet och tillförsikt om framtiden som jag skriver VD-ordet för vår första 
kvartalsrapport som noterat bolag. Jag är också glad över att idag kunna berätta att vi nu har 
skapat världens hittills mest kraftfulla bränslecellsladdare för mobiltelefoner, PowerTrekk 2.0 
– mer om detta nedan. 
Det första halvåret 2014 har präglats av fortsatt intensiv teknikutveckling. Med PowerTrekk 
1.0 bevisade vi att vi kan skapa en kommersiellt gångbar bränslecellsdriven mobilladdare. 
Sedan lanseringen har den sålt i ca 10 000 exemplar i 22 länder, vilket gör det till världens 
mest sålda laddare i sin kategori. Vi har mer än väl passerat den uppsatta ambitionen för 1.0. 
Vi slutade tillverka Powertrekk 1.0 under våren. 
Med PowerTrekk 2.0 tar vi den utvecklingen ytterligare ett steg. Men trots de initiala 
framgångarna är det viktigt att förstå att myFC fortfarande är ett utvecklingsbolag.  
De gångna sex månaderna har vi flyttat fokus från nyförsäljning till att fortsätta förfina 
Powertrekk, vilket inneburit att försäljningen sjunkit. Det är helt enligt plan eftersom det är 
först med framtida modeller som vi kommer att nå de verkligt stora volymerna. 
 
Marknaden för avancerade laddare för mobiler och plattor (Advanced Charging Devices) är i 
sin linda. Samtidigt ser vi att behovet hela tiden växer, när mobiler och plattor blir mer och 
mer kraftfulla och batterihungriga utan att batterikapaciteten för den skull ökar. Faktum är att 
forskningen inom batteriteknik knappast alls går framåt samtidigt som kapaciteten men också 
energibehovet hos processorer, minnen och skärmar hela tiden ökar. Dagens mest kraftfulla 
mobiler har mellan fyr- och sexkärniga processorer och är i klass med en standard-PC för 
bara ett par år sedan. Det är i dag helt normalt att man måste ladda sin mobil flera gånger per 
dag. Ofta tar kraften slut när man behöver mobilen som mest, men är långt ifrån ett eluttag. 
Vårt behov av att kunna ladda även när det inte finns ett eluttag i närheten ökar. Därför 
känner jag mig trygg i att vi kommer att kunna nå volymer som är många gånger större än de 
vi nått med den första modellen. 
 
Den största utmaningen för små innovationsföretag är att snabbt skala upp försäljning och 
produktion utan att öka rörelsekapitalet när efterfrågan tar fart. Därför är den viktigaste 
parametern att ha en affärsmodell som är mycket skalbar. Fler än ett företag med en smart 
produkt har knäckts av kostnaderna när det gått från utvecklings- till tillverkande bolag. 
Vi har dragit lärdom av de erfarenheterna ifrån konkurrenter och partners i vår industri och 
byggt upp en modell för tillverkning och distribution med hjälp av partners. Tack vare att 
dessa är globala företag med mycket stora resurser vet vi att vi snabbt kommer att kunna 
skala upp verksamheten utan att det medför stora kostnader. 
 
Vår modell ger oss god kontroll över kostnaderna vid en expansion. Men eftersom vi närmar 
oss tidpunkten för en kommersiell massmarknadsprodukt kan det naturligtvis dyka upp 
möjligheter som vi inte kan utnyttja inom nuvarande ramar.  
Om intresset för kommande produkter är stort och om vi ser en stor potential på en rad 
internationella marknader kan vi välja att genomföra en nyemission under hösten 2014 eller 
våren 2015 för att säkerställa att vi fullt ut kan dra nytta av dessa möjligheter. 
2.0 har bevisat att vår tekniska strategi är riktig och att vi har ett tekniskt försprång till våra 
konkurrenter. 
 
I augusti nåddes vi av beskedet att en av våra konkurrenter. Amerikanska Lilliputian, försatts i 
konkurs.  Enlig massmedia kommer bolaget nu att avvecklas och patenten ska säljas. Vi 
förstår att det finns ett stort intresse i marknaden för att köpa patenten och även för att överta 
delar av företagets personal, främst inom forskning & utveckling. 
Som VD och kollega beklagar jag att en branschkollega misslyckats. Jag, mer än de flesta, 
förstår hur mycket blod svett och tårar man lagt ner på en idé som också vi brinner för.  
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Det är dock min övertygelse att Lilliputians problem orsakades av olyckliga teknikval som 
gjorde att de inte kunde tillverka en kommersiell produkt med tillräckligt hög effekt för att 
ladda smarta mobiler och plattor. Att intresset för deras patent är så stort stärker oss i 
övertygelsen att konceptet med bränslecellsdrivna laddare har en mycket intressant framtid. 
 
Nästa steg i produktutvecklingen 
I juni i år introducerade myFC PowerTrekk 2.0. Det är uppföljaren till den första modellen, 
PowerTrekk 1.0 som lanserades i början av 2013. 

Vi behåller formgivningen från PowerTrekk 1.0, men innanför skalet har i stort sett alla 
komponenter uppgraderats. PowerTrekk 2.0 har fått ny och smartare elektronik och en mer 
effektiv bränslecell. Tack vare förbättringarna har vi nästan lyckats tredubbla energiinnehållet, 
utan att vare sig priset på själva laddaren eller bränslepucken ökat. 

Energitätheten i systemet och i bränslepucken har ökat kraftigt vilket innebär att kunden 
kommer att få mycket mer energi för pengarna. 

Den högre effekten innebär att PowerTrekk 2.0 nu också kan ladda till exempel läsplattor och 
actionkameror, inte bara mobiler. PowerTrekk 2.0 är ett viktigt steg mot en 
massmarknadsprodukt. Med PowerTrekk 2.0 har vi bevisat att vår tekniska strategi är riktig.   

Ett par av våra konkurrenter har precis som myFC lanserat kommersiella testprodukter som 
kan köpas i butik. Jag vågar påstå att ingen av våra konkurrenter har en produkt som kan 
mäta sig med PowerTrekk 2.0. Vi har en laddare som är helt oberoende av eluttaget, och där 
du inte behöver släpa med bränslet i klumpiga behållare. Och med PowerTrekk 2.0 kan vi 
också möta behovet av att ladda plattor och andra krävande apparater. 

Vi har bevisat att vi inte bara besitter en oerhört kompetent teknikstruktur, utan också en 
organisatorisk modell som snabbt kan ta fram världsledande produkter – gång på gång. 

 

Att vara världsbäst idag är förvisso bra men det räcker inte. Det vi vill åstadkommar är så 
mycket mer. Vi ger oss inte innan vi har en produkt som når den mest krävande kunden och 
har en prispunkt som en skolelev har råd att köpa. Vi håller just nu på att utvärdera flera 
tekniska lösningar och de tester vi genomfört under året gör att jag känner mig trygg i att vi 
inom 1-2 år kommer kunna lansera en massmarknadsprodukt som kombinerar en lägre 
kostnad med ännu högre effekt än PowerTrekk 2.0 
 

Jag är övertygad om att framgång i denna bransch hänger på att göra rätt teknikval. myFC 
har valt en teknisk lösning för bränslet där vi skapar vätgasen som driver bränslecellen under 
drift. Flera av våra konkurrenter har valt att lagra vätgas i metallpatroner, så kallad 
metallhydrid. Det är, enligt mitt tycke, en klumpig och dyr teknik där konsumenten måste 
ladda om patronerna i en speciell apparat ansluten till elnätet efter varje laddning.  

För att öka tempot i utvecklingen av bränslet tog vi under sommaren hem tillverkningen av 
bränslepuckar till våra egna lokaler i Stockholm. Vi bedriver nu en produktion i mindre skala 

för att snabbt kunna implementera nya framsteg i 
tillverkningsprocessen. Det är en investering som jag är 
övertygad om att kommer att betala sig när det är dags att 
skala upp produktionen under nästa år. 

Vi tror att den här tekniken har en mycket stor 
utvecklingspotential både vad gäller effekt och kostnad. Vi 
räknar med att kunna dra fortsatt nytta av vårt tekniska 
vägval när vi lanserar efterföljarna till PowerTrekk 2.0. 
 
Björn Westerholm 
VD, myFC 
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Koncernens verksamhet 
Nettoomsättning och resultat 
myFC är inne i en intensiv utvecklingsfas. Vi har lanserat två produkter för kommersiella 
tester. PowerTrekk 1.0 och PowerTrekk 2.0 Vi kommer inom 1-2 år att lansera den första 
massmarknadsprodukten och i avvaktan på det är det förväntat att omsättningen varierar 
kraftigt. 
Nettomsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 74,4 procent jämfört med 
motsvarande period 2013 och uppgick till 0,4 Mkr (1,7). Nettoomsättningen för första halvåret 
2014 uppgick till 0,9 Mkr (2,3). Minskningen av nettoomsättningen är enligt plan och beror på 
att bolaget slutat med försäljningen av sin första produkt PowerTrekk 1.0. 
Rörelsens kostnader för det andra kvartalet var 9,4 Mkr (7,3). För första halvåret 2014 
uppgick kostnaderna till 14,7 Mkr (15,2). I rörelsekostnaderna för andra kvartalet ingår 
avskrivningar om 1,1 Mkr (1,0).  
Bolagets rörelseresultat för andra kvartalet 2014 uppgick till -8,0 Mkr (-4,8) och för första 
halvåret var rörelseresultatet -12,3 Mkr (-11,4).  
Finansnettot för det första kvartalet uppgick till -0,4 Mkr (-0,5) och för första halvåret till -0,7 
Mkr (0,5).  

Verksamhetens utveckling 
Koncernen har under andra kvartalet arbetat vidare med att stärka och effektivisera 
verksamheten.  
 
Produktion och produktutveckling 
myFC har under första halvåret 2014 tagit hem tillverkningen av bränslepucken, ”PowerTrekk 
Puck” till Sverige/Stockholm för att ta kontroll över kvalitetssäkring, tillverkningskostnad och 
vidareutvecklig av bränsle. I första steget  är en semi-automatisk produktionsenhet installerad, 
optimering och vidareutveckling av produktionskoncept kommer att ske under kommande 
månader. 
Samarbetet med befintliga nyckel-leverantörer har fördjupats samtidigt som nya 
underleverantörer har identifierats för att säkerställa kommande produktion och utvecklingen 
av nya produkter. 
Teknik- och produktutvecklingsarbetet fortsätter med hög intensitet, och bolaget arbetar med 
utveckling av både bränsle, laddare och bränslecellssystem i enlighet med myFCs strategi. I 
detta arbete fortsätter myFC att utöka sin patentportfölj inom de sju patentfamiljer som 
bolaget har för närvarande. 
 
Marknad och försäljning 
myFC är fortfarande inne i en utvecklingsfas varför försäljningen är låg och varierar över tid. 
Under rapportperioden har bolaget haft fortsatt fokus på att utvidga och konsolidera  
distributörsnätverket. 

Nykundsbearbetningen har främst fokuserats på uppföljning och bearbetning av de leads 
myFC förvärvat via de större mässorna tidigare under 2014 (Consumer Electronics show i 
Las Vegas, ISPO Outdoor i Munchen och Mobile World Congress i Barcelona), tillsammans 
med de spontana leads som kontinuerligt kommer in från stora delar av världen. 

Bolaget har under rapportperioden fortsatt sitt nära samarbete med sina distributörer. En 
viktig marknad i Europa är UK där bolaget tecknat avtal med en ny distributör. Efter 
rapportperiodens utgång har ytterligare distributionsavtal skrivits i Belgien och Taiwan. Dessa 
samarbeten innebär att vi är redo att snabbt nå miljontals potentiella kunder över hela världen 
när en massmarknadsprodukt lanseras under nästa år. 

I juni tillkännagavs att den nya produktversionen – myFC PowerTrekk 2.0 – lanseras i slutet 
av 2014. 
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Finansiell ställning 
Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till 29,6 Mkr (-7,2). Förändringen i kassaflödet 
beror till största del på den nyemission om 40 Mkr som gjordes i början av andra kvartalet.  
Vid utgången av perioden uppgick koncernens likvida medel till 27,0 Mkr (-1,2).  
Soliditeten uppgick den 30 juni 2014 till 89,8 % (63,2). Den högre soliditeten beror på det 
tillskott av kapital som bolaget erhöll genom emissionen i början av kvartal 2. 
Bolaget är i dag väl kapitaliserat, men om intresset för kommande produkter är mycket stort 
och om vi ser en stor potential på en rad internationella marknader kan vi välja att genomföra 
en nyemission under hösten 2014 eller våren 2015 för att säkerställa att vi fullt ut kan dra 
nytta av dessa möjligheter.  

Moderbolaget 
myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Den 2 april, 2014 förvärvade moderbolaget 
myFC AB.  Under perioden har my FC Holding AB inte haft någon verksamhet eller några 
anställda. Det enda transaktioner som skett i bolaget är insättningen av kapitalet från 
emissionen samt utlåning av kapital till dotterbolag. Det finns idag inga planer på att starta 
verksamhet i myFC Holding AB.  

Utsikter  
Bolaget lämnar ingen prognos på omsättning eller resultat  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
myFC’s väsentliga affärsrisker består framför allt av tekniska risker som påverkar kommande 
produktlanseringar, svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal, kapitalrisker 
samt valutarisker i mindre omfattning. Bolaget ser inte några nya väsentliga affärsrisker för de 
kommande sex månaderna. 
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till myFCs 
bolagsbeskrivning som finnas att tillgå på myFCs hemsida, www.myfc.se 

Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). myFC Holding 
AB:s förvärv av myFC AB är redovisningsmässigt att betrakta som ett omvänt förvärv. 
Jämförelsetalen utgörs därmed av myFC AB:s historiska finansiella rapporter. 
 

Kommande evenemang och rapporttillfällen 
� 11 november 2014 - Delårsrapport juli – september 2014 

� 21 februari 2015 - Bokslutskommuniké 2014 

 
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 
 
 

 Stockholm den 29 augusti 2014 
 

 

 Björn Westerholm 
Verkställande direktör 

 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Björn Westerholm, VD 
+ 46 70 656 20 07 
björn.westrholm@myfc.se 

 Ulf Henning, CFO 
+46 70 555 35 54 
ulf.henning@myfc.se 

 
 



 
myFC | Delårsrapport Januari – Juni 2014 | Sid 7 

Finansiella rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat räkning  för koncernen     

kSEK 

  

april-juni 
2014 

april-juni 
2013 

jan-juni 
2014 

jan-juni 
2013 Helår 2013 

    

    Rörelsens in täkter     

    Nettoomsättning 
Aktiverat arbete för egen räkning  

 441 
539 

1 725 
767 

897 
1 030 

2 302 
1 534 

5 625 
3 068 

Övriga rörelseintäkter   482 - 482 - 1 025 

Summa rörelseintäkter 
 

1 462 2 492 2 409 3 836 9 718 
            
Rörelsens kostnader             
Råvaror och förnödenheter  -1 447 -1 223 -1 519 -1 828 -4 376 
Övriga externa  kostnader  -3 116 -1 721 -4 418 -4 994 -9 662 

Personalkostnader  -3 758 -3 285 -6 572 -6 327 -12 342 
Avskrivningar  -1 093 -1 047 -2 192 -2 094 -4 188 
Summa rörelsekos tnader    -9 414 -7 276 -14 701 -15 243 -30 568 

Rörelseresultat   -7 952 -4 785 -12 291 -11 407 -20 850 
            
Resultat från finansiella poster             

Finansnetto  -431           -471 -739  -465  -699 

Resultat efter finansiella poster 
 

-8 383 -5 255 -13 030 -11 872 -21 549 
            

Skatt    -  -  -  -  -  

Periodens resultat  
 

-8 383 -5 255 -13 030 -11 872 -21 549 
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Balansräkning  för koncernen   
kSEK 

  
30-juni -

2014 
30-juni -

2013 
31-dec-

2013 
Tillgångar         

 

Anläggningstillgå ngar  

Immateriella anläggningstillgångar  46 084 45 874 46 060 

Materiella anläggningstillgångar  8 370 6 917 5 850 

Långfristiga fordringar   - 50 50 

Summa anläggningstillgångar 
 

54 454 52 840 51 960 
        

Omsättningstillgångar         

Varulager  890 485 758 

Kundfordringar  109 800 521 

Aktuella skattefordringar  400 289 24 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  254 322 293 

Övriga fordringar   227 - 279 

Likvida medel   26 991 - 2 035 

Summa omsättningstillgångar   28 821 1 896 3 910 

Summa tillgångar   83 325 54 736 55 870 
        

Eget kapital och skulder         

        

Eget kapital         

Aktiekapital  500 2 882 3 889 

Övrigt tillskjutet kapital 
Annat eget kapital 

 165 948 
-78 622 

100 791 
-57 072 

117 350 
-57 072 

Periodens förlust   -13 030 -12 033 -21 549 

Summa eget kapital 
 

74 796 34 568 42 618 

  
      

Långfristiga skulder  
 

      
Konvertibla lån 

 
- - 5 000 

Övriga långfristiga skulder 
 

4 815 - 4 213 

Summa lånfristiga skulder   4 815 - 9 213 
        

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder  1 663 4 977 1 192 

Övriga skulder  176 11 154 1 017 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 876 4 037 1 830 

Summa kortfristiga skulder   3 715 20 168 4 039 

Summa eget kapital och skulder 
 

83 325 54 736 55 870 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  
     

kSEK Aktiekapital  Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inklusive 
årets resultat 

Summa 
eget 
kapital 

     
2013-12-31 3 889 117 351 -78 622 42 618 

Konvertering av konvertibelt skuldebrev 1 016 4 064   5 080 

Nyemission   40 080   40 080 

   47   47 

Förvärvsjustering -4 405 4 405    

Periodens resultat   -13 030 -13 030 

2014-06-30 500 165 948 -91 652 74 796 

 

 

 

 

 
Rapport över kassaflöden för koncernen   
kSEK april -juni 

2014 
april -juni 

2013 
jan-juni 

2014 
jan-juni 

2013 
Helår 
2013 

              

            

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital  

-7 290 -4 156 -10 836 -9 726 -17 361 

            

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 
 

 -582 678 464 7 599 -5 740 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  

-7 872 -3 478 -10 372 -2 127 -23 101 

            

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -2 570 -4 717 -4 737 -5 857 -9 165 

            

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  40 014 975 40 050 2 476 30 150 

            

Periodens kassaflöde   29 572 -7 220 24 941 -5 508 -2 116 

            

Likvida medel vid periodens början  -2 524 5 973 2 035 4 260 4 260 

Valutakursdifferens   -57 - 17 -  -109 

Likvida medel vid periodens slut  26 991 -1 248 26 991 -1 248 2 035 
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Resultaträkning för moderbolaget   

kSEK 
  

april -juni 
2014 

april -juni 
2013 

jan-juni 
2014 

jan-juni 
2013 

Helår 
2013 

    

    Rörelsens intäkter     

    Nettoomsättning    - - - - - 

Summa rörelseintäkter 
 

- - - - - 
            

Röre lsens kostnader             

Rörelsens kostnader   -1 - - - - 

Rörelseresultat   -1 - - - - 
            

Resultat från finansiella poster             

Finansnetto   - - - - - 

Resultat efter finansiella poster 
 

-1 - - - - 
            

Skatt              

Periodens resultat  
 

-1 - - - - 

 
Balansräkning för moderbolaget      
kSEK   30-juni -14 30-juni -13 31-dec-13 

        

Tillgångar         

 

Anläggningstillgångar  

Andelar i dotterföretag  90 032 - - 

Summa anläggningstillgångar 
 

90 032 - - 
        

Omsättningstillgångar         

Fordran på koncernföretag  13 000 - - 

Likvida medel   27 079 - - 

Summa omsättningstillgångar   40 079 - - 

Summa tillgångar   130 111 - - 
Eget kapital och skulder         

        

Eget kapital         

Aktiekapital  500 - - 

Fria reserver/fritt eget kapital  129 612 - - 

Periodens förlust   -1 - - 

Summa eget kapital 
 

130 111 - - 

  
      

Långfristiga skulder  
 

      
Övriga långfristiga skulder 

 
0 - - 

        

Kortfristiga skulder         

Övriga skulder   0 - - 

Summa eget kapital och skulder 
 

130 111 - - 
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Om myFC 
myFC är världens ledande tillverkare av bränslecellsdrivan laddare för smarta mobiler, 
actionkameror och surfplattor. myFCs PowerTrekk-laddare finns inom segmentet Advanced 
Charging Devices, dit också bland annat solceller hör. Till skillnad från denna typ av laddare 
är myFC PowerTrekk oberoende av om solen råkar skina. 
myFC PowerTrekk adresserar det vi kallar The Power Gap, att mobiler och plattor blir allt mer 
kraftfulla och därmed kräver mer och mer energi – medan batterierna knappt har utvecklats 
alls det senaste decenniet. När en mobiltelefon kunde gå dagar eller till och med veckor utan 
att laddas för tio år sedan måste man i dag ladda sin mobil flera gånger par dag. Alltför ofta ta 
strömmen slut när man är långt ifrån ett eluttag – kanske när man är ute i naturen eller sitter 
på ett tåg eller ett flygplan.  
myFC står inför ett tekniskt och kommersiellt genombrott. Vi hoppas kunna pressa priset på 
produkten ytterligare samtidigt som vi har bevisat att vi kan öka effekten på våra 
bränslecellsdrivna laddare kraftigt. 
myFC har i dag 12 anställda. Tack vare att vi i stor utsträckning anlitar externa partner för 
distribution och tillverkning har vi en affärsmodell där vi snabbt kan skala upp verksamheten 
när efterfrågan ökar, utan att kostaderna för den skull stiger okontrollerat. 

 


