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myFC och 3 Sverige ingår exklusivt samarbetsavtal 
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Svenska myFC och telekomoperatören 3 tar nu nästa steg i sitt samarbete och ingår ett 
exklusivt avtal kring myFCs världsledande bränslecellsteknologi i form av mobila 
laddningsprodukter. 

 
3 Sverige blir först i världen med att erbjuda myFCs bränslecellsladdare JAQ till sina kunder. 
Säljstarten hos 3 är planerad till slutet av Q4 2015. 

 
”Våra kunder surfar mest i världen och nu kan vi också erbjuda JAQ som första operatör i 
världen, vilket ger våra kunder tillgång till laddning av mobilbatterierna oavsett hur långt borta 

från elkontakten de befinner sig”, säger Olof Isestedt, VP Operations på 3 Sverige. 
 
Den nya laddaren JAQ är liten och lätt och på grund av dess användarvänlighet är myFCs 

nya laddare anpassad för en mycket större marknad än bolagets tidigare produkter. JAQ 
innebär ett enkelt, miljövänligt och innovativt nytt sätt att ladda, där elektricitet skapas 
ögonblickligen när ett slimmat engångskort sätts in i laddaren. Ingen uppladdning från ett 

eluttag behövs. 
 
”JAQ är svaret på vår vision. I korthet betyder det att användaren omedelbart kan ladda 

mobilen utan fördröjning eller uppladdning från elnätet. Vem som helst kan ladda mobilen 
utan att behöva stoppa in en sladd i väggen. JAQ är en bränslecellsladdare och därför är 
enda utsläppet från laddaren vattenånga – detta möter vår vision att vara det gröna 

alternativet och att kunna skapa el utan inblandning av fossilt bränsle”, säger Björn 
Westerholm, VD på myFC. 
 

 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Björn Westerholm, VD 
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07 

 
 
Bilder kan laddas ned från:  

https://www.dropbox.com/sh/7cva3dhuqpi1xir/AADT3cMAKNaUS GNA80z4t ICfa?dl=0 
 
 
 
 

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med 

bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för 
små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC grundades 2005 och är ett 
svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX 

First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, 
besök www.myfcpower.com 
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