Bokslutskommuniké Januari – december 2015
Väsentliga händelser oktober – december


Distributionsavtal tecknat i USA



De första JAQ produkterna levererades till operatören 3



Operatörsavtal tecknat i Förenade Arabemiraten



Nya nyckelpatent beviljades i Japan, USA och Sydkorea



Riktad nyemission om USD 5 miljoner genomförd

Väsentliga händelser efter periodens utgång


Ytterligare nyckelpatent godkänt i Sydkorea



EU-bidrag om 4,5 Mkr för vidareutveckling av den tekniska plattformen för JAQ



71,5 procent av de utestående teckningsoptionerna är utnyttjade

Nettoomsättning, Kkr
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VD har ordet
I slutet på fjärde kvartalet levererades de första JAQ produkterna till operatören 3 och i början
på januari demonstrerade vi också produkten på världens största teknikmässa, CES, i Las
Vegas. Intresset för JAQ och vår teknologi är fortsatt stort. Vi fick mycket stor
mediauppvaktning i vår monter och fick också besök av flera av de stora mobiltelefontillverkarna. Det bekräftar att vår produkt och teknologi erbjuder något som branschen
efterfrågar och vi drar slutsatsen att bränsleceller är ett viktigt område. Mobiltelefontillverkarna vill kunna erbjuda mer energi i telefonerna och vill göra detta med tillförlitlig grön
energi.
De förhandlingar med operatörer som pågått en tid har fortsatt med oförminskad intensitet i
Europa, USA och Asien. En IEC-certifiering av JAQ är en viktig förutsättning för att få ett
samarbetsavtal på plats. När den är genomförd kan vi obehindrat skicka produkterna till
kunderna för vidare tester och utvärderingar.
Utvecklingsprocessen har förlängts och inneburit en viss försening av att börja leverera större
volymer. En viktig anledning till förseningen är att vi genomfört en del interna design- och
konstruktionsförändringar för att anpassa JAQ till den utveckling av smartphones som skett
samt för att sänka produktionskostnaderna. Förändringarna har inneburit att vi inte kunnat
slutföra certifieringarna enligt den ursprungliga specifikationen.
Under kvartalet ingick vi ett exklusivt avtal med operatören ”du” i Förenade Arabemiraten och
med den amerikanska distributören Mobileistic. Avtalet med den Mobileistic var ett avsteg
från vår strategi att primärt ingå avtal med telekomoperatörer. Det kommer vi att göra på
vissa stora marknader som exempelvis USA och Kina, som är belägna på långt geografiskt
avstånd, med kulturella skillnader och där en frekvent närvaro hos kunden är viktig. myFC är
ett teknologifokuserat bolag och marknadsföring och försäljning på stora marknader med
komplex försäljningshantering sköts effektivare med hjälp av starka och lokalt förankrade
distributörer. Vi fokuserar på utveckling av våra världsledande bränsleceller, vårt nya mobila
bränsle och att skydda vår teknologi via exempelvis patentansökningar i relevanta områden.
Förberedelserna för massproduktion av JAQ pågår. Tillverkningen av laddaren är utlagd på
tillverkare i Kina, medan vi behåller bränsletillverkningen i egen regi här i Sverige. Vi ligger i
startgroparna för masstillverkning även av bränslet. Ett strategiskt smarbete har inletts med
ABB och vi kommer att använda deras robotteknik YuMi för att producera laddningskorten.
Under kvartalet har vi också erhållit ett flertal nya nyckelpatent i USA, Sydkorea och Japan.
Vikten av att ha patentskydd ökar i takt med att intresset kring bränsleceller och vår teknologi
ökar och vi kommer att intensifiera aktiviteten inom IP. Teknologi och utveckling kommer alltid
att vara myFCs huvudverksamhet.
Björn Westerholm, vd
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Distributionsavtal tecknat i USA
myFC har tecknat ett distributionsavtal med Mobileistic för distribution av JAQ på den
amerikanska marknaden. Mobileistic fokuserar på försäljning av mobiltillbehör till de
nordamerikanska mobiloperatörer och kommer därför att tillföra myFC mycket god kunskap,
infrastruktur och service på den amerikanska marknaden.
Samarbetsavtalet anger inga bindande försäljningskvantiteter, men är starten för myFCs
lansering av JAQ på den nordamerikanska marknaden.

Avtal tecknat med operatören ’du’ i Förenade Arabemiraten
myFC har ingått ett avtal med mobiloperatören ’du’ i Förenade Arabemiraten. Avtalet mellan
bolagen reglerar en exklusiv rätt för ’du’ att sälja, distribuera och marknadsföra JAQ och de
tillhörande bränslekorten till alla du’s kunder i Förenade Arabemiraten inklusive bolagets
butiker i och runt om bland annat platser som Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah,
Sharjah och Umm al-Qwain.
I avtalet finns överenskommelser om produktens pris och målsättningar för volymerna.
Överenskommen säljstart för JAQ i området kring Förenade Arabemiraten är under andra
kvartalet 2016.

Nya nyckelpatent godkända i Japan, Sydkorea och USA
myFC har under kvartalet fått nyckelpatent godkända i Japan, USA och Sydkorea.
Patenten avser den unika konstruktion som är nyckeln till myFC’s tunna och högeffektiva
PEM-bränslecell, och är avgörande för tekniken med mer flexibel, kostnadseffektiv och
implementeringsbar bränslecell.
Patentet i Japan täcker ytterligare en viktig konstruktionsdetalj för myFCs bränsleceller och
skyddar en viktig grundläggande designstruktur där cellen kan anpassas till att fungera aktivt
både i ”open end”- såsom i ”dead end”-lösningar.
Det beviljade patentet i USA täcker avgörande delar av bränslecellskonstruktionen,
komponenter och komponentdesign som ligger till grund för den platta, tunna, böjbara och
flexibla bränslecellsdesign som implementerats i JAQ.
I Sydkorea godkändes patentansökningen gällande den teknik som möjliggör en avsevärd
längre livslängd och drifttid av bränslecellen än i de befintliga konstruktioner som idag finns
på marknaden.
Efter godkännandet av ovanstående patent har myFC totalt 66 inlämnade patent inom 8
patentfamiljer, varav 33 är godkända.

Riktad emission om USD 5 miljoner
myFC genomförde en riktad nyemission om 1 869 564 aktier till institutionella investerare till
ett pris om 23 kr per aktie. Emissionen tillför bolaget totalt USD 5 miljoner, motsvarande 43
Mkr. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka åtta procent jämfört med
stängningskursen den 14 december 2015 samt en premie om cirka sex procent jämfört med
den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna som föregick
transaktionen.
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Nyemissionen medför att antalet aktier i myFC ökar med 1 869 564 aktier och aktiekapitalet
ökar med 109 332 kr. Nyemissionen innebär en utspädning om 8,7 procent.

JAQ vannTyskt designpris
myFCs ny bränslecellsladdare JAQ vann pris för ”Excellent Product Design” i kategorin
Energi vid den prestigefyllda German Design Award 2016. Priset delas ut av ”the German
Design Council” som har som ändamål att upptäcka och uppmärksamma unika designtrender
och är ett av de mest välrenommerade designpriserna i världen.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
EU-bidrag till fortsatt utveckling av JAQ
myFC har beviljats EU-bidrag om cirka 4,5 Mkr för vidareutveckling av den tekniska
plattformen för den nya produktlinjen, JAQ. Bidraget ska användas till att industrialisera
laddartekniken för att sänka material- och produktionskostnad i befintliga lösningar.

Högt utnyttjande av teckningsoptioner
Totalt har 71,5 procent av de utestående optionerna i myFCs optionsprogram (utgivet i
december 2014) utnyttjats och bolaget har hittills fått in cirka 23 Mkr via optionsprogrammet.
Under fjärde kvartalet tillfördes bolaget ytterligare drygt 3,2 Mkr, motsvarande 802 256 aktier.
Efter att ovanstående optioner har lösts in, återstår ytterligare cirka 4,6 miljoner optioner som
kan utnyttjas fram till den 16 december 2016. Det motsvarar ett belopp om cirka 9 Mkr.

Ytterligare ett nyckelpatent godkänt i Sydkorea
Ytterligare ett patent har godkänts i Sydkorea. Patentet täcker vitala delar av myFCs
bränslecellskonstruktion avseende olika varianter för hur bolaget bäddar in celler i den
chassibärande struktur som medger den tunna, böjbara och flexibla designen för
bränslecellen.
Den beviljade patentansökan i Sydkorea kommer ytterligare att stärka det skydd som myFC
utvecklat samt utöka den befintliga patentportföljen om 48 godkända patent, 30 pågående
patentansökningar.
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Finansiell översikt
Nettoomsättning och resultat
1 oktober – 31 december
Nettoomsättningen under perioden 1 oktober – 31 december 2015 uppgick till 21 Kkr (228).
Den tidigare produkten PowerTrekk 2.0 har fasats ut och bolaget satsar nu på den nya
produkten JAQ, som har lanserats under fjärde kvartalet, men vars försäljning kommer att
starta först under 2016.
Rörelsens kostnader under kvartalet var 17,5 Mkr (10,8). I rörelsekostnaderna för kvartalet
ingår en nedskrivning av ett komponentlager med 5,3 Mkr samt avskrivningar om 2,1 Mkr
(2,9).
Bolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet 2015 uppgick till -16,7 Mkr (-10,1).
Finansnettot för det fjärde kvartalet uppgick till -0,1 Mkr (-0,2)

1 januari – 31 december
Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 31 december 2015 uppgick till 0,3 Mkr (1,3).
Minskningen av nettoomsättningen är enligt plan och beror på att bolaget upphört med
försäljningen av sin första produkt PowerTrekk.
För helåret uppgick kostnaderna till 43,6 Mkr (32,7). I dessa kostnader ingår en
lagernedskrivning om 5,4 Mkr som gjordes under fjärde kvartalet samt ökade
marknadsförings- och konsultkostnader på cirka 3 Mkr. Bolagets rörelseresultat för året
uppgick till -39,3 Mkr (-28,9).
Finansnettot för helåret uppgick till -0,7 Mkr (-1,4).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -11,8 Mkr (6,4). I föregående års kassaflöde för
fjärde kvartalet ingick den en emission på 14,0 Mkr. Kassaflödet från den löpande
verksamheten var under helåret 2015 negativt och uppgick till -19,9 Mkr (-24,1). Under året
har aktieägare utnyttjat optioner som tillfört bolaget 21,4 Mkr.

Nyemission
På styrelsemötet den 11 december 2015 beslutade styrelsen att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande per den 25 maj 2015, genomföra en riktad nyemission som tillför
bolaget totalt 43 Mkr. Den riktade emissionen tecknades av en grupp investerare som
innehåller såväl gamla som nya aktieägare. Emissionen innefattade 1 869 564 aktier till
emissionskursen 23 SEK per aktie. 2 Mkr av emissionen inbetalades innan den 31 december
2015. Resterande belopp betalas in efter årsskiftet och är upptaget i bokslutet 2015 som en
fordran på 41 Mkr.
Den sista december 2015 uppgick koncernens likvida medel till 4,0 Mkr (25,9).

Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 99,6 (78,8) Mkr. Soliditeten
uppgick den 31 december 2015 till 83,8 (84,5).
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Medarbetare
Antal anställda uppgick till 12 (15) personer vid utgången av perioden.

Moderbolaget
myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Från och med 1 februari 2015 är bolagets
koncernledning anställda i myFC Holding AB och moderbolaget fakturerar myFC AB för den
tid koncernledningen arbetar i myFC AB.

Transaktion med närstående
Som rådgivare i emissionen som genomfördes i december har myFCs styrelse anlitat IQON
Mgmt. som ägs av Oskar Herdland, tillika styrelseledamot i myFC Holding AB. Ersättning för
uppdraget utgår med 8% (3 440 000 kr) på emissionsbeloppet.

Övrigt
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
årsredovisning som finns 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).

Kalendarium






22 april 2016
Årsredovisning 2015
26 maj 2016
29 juli 2016
20 oktober 2016

Delårsrapport januari-mars 2016
Vecka 18, 2016
Årsstämma 2016
Delårsrapport januari – juni 2016
Delårsrapport januari – september 2016

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor.
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Stockholm den 26 februari 2016
Styrelsen
myFC Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, VD
+ 46 70 656 20 07
björn.westerholm@myfc.se
Ulf Henning, CFO
+46 70 555 35 54
ulf.henning@myfc.se
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Finansiella rapporter
Resultaträkning för koncernen
kSEK

okt-dec 2015

okt-dec 2014

Helår 2015

Helår 2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

21
722
31

228
398
-

303
3 853
93

1 334
1 931
482

Summa rörelseintäkter

774

626

4 249

3 747

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

-6 128
-5 602
-3 690
-2 094
-17 514

-413
-3 471
-3 919
-2 947
-10 750

-7 433
-13 906
-14 008
-8 218
-43 564

-2 613
-9 504
-13 567
-6 969
-32 653

Rörelseresultat

-16 739

-10 124

-39 315

-28 906

Resultat från finansiella poster
Finansnetto

-79

-209

-727

-1 391

Resultat efter finansiella poster

-16 818

-10 333

-40 042

-30 297

-

-

-

-

Periodens resultat

-16 818

-10 333

-40 042

-30 297

Resultat per aktie
före utspädning (kr)
efter utspädning (kr)

-0,78
na

-1,21
na

-1,85
na

-3,54
na

21 650

8 550

21 650

8 550

Skatt

Antalet utestående aktier vid
rapportperiodens
utgång före utspädning (i tusental)
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Balansräkning för koncernen
kSEK

31-dec-15

31-dec-14

41 000

0

64 144

46 951

Materiella anläggningstillgångar

4 505

5 935

Summa anläggningstillgångar

68 649

52 886

1 548

4 358

26

247

Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

194

43

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

341

627

Övriga fordringar

2 473

9 082

Likvida medel

4 657

25 925

Summa omsättningstillgångar

9 240

40 282

118 888

93 169

1 266

500

249 199

189 078

-110 813

-80 516

-40 042

-30 297

99 610

78 765

Övriga långfristiga skulder

2 037

3 148

Summa långfristiga skulder

2 037

3 148

Skulder till kreditinstitut

1 111

1 111

Checkräkningskredit

2 555

2 165

Leverantörsskulder

7 284

5 080

Övriga skulder

3 874

318

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 418

2 582

17 241

11 256

118 888

93 169

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat
Årets förlust
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

500

189 078

-80 515

-30 297

78 765

-30 297

30 297

kSEK

2014-12-31
Disposition enligt årsstämman
Registrering av tidigare pågående emission

448

-448

Nyemission

318

23 069

23 386

Pågående nyemission

41 000

41 000

Emissionsutgifter

-3 440

-3 440

-358
300
-40 042

-358
300
-40 042

-40 042

99 610

Återköp av teckningsoptioner
Nyteckning av teckningsoptioner
Periodens resultat
2015-12-31

1 266

249 200

-110 813

Rapport över kassaflöden för koncernen
kSEK

okt-dec 2015

okt-dec 2014

Helår 2015

Helår 2014

-14 893

-7 304

-32 098

-23 048

9 987

1 365

12 203

-1 027

-4 906

-5 939

-19 894

-24 075

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-11 926

-1 700

-23 981

-7 945

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

5 681

14 023

22 608

55 859

-11 151

6 384

-21 267

23 839

Likvida medel vid periodens början

15 808

19 541

25 925

2 086

Likvida medel vid periodens slut

4 657

25 925

4 657

25 925

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar i
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Periodens kassaflöde
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Resultaträkning för moderbolaget
okt-dec 2015

okt-dec 2014

Helår 2015

Helår 2014

Nettoomsättning

1 191

0

4 609

0

Summa rörelseintäkter

1 191

0

4 609

0

Personalkostnader

-1 735
-1 935

-1 718
-

-2 411
-6 143

-1 627
-

Rörelseresultat

-2 478

-1 718

-3 944

-1 627

0

24

0

24

-2 478

-1 694

-3 944

-1 603

kSEK

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Externa kostnader

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt

-

Periodens resultat

-2 478

-1 694
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-3 944

-1 603

Balansräkning för moderbolaget
kSEK

31-dec-15

31-dec-14

41 000

0

Andelar i dotterföretag

111 971

90 032

Summa anläggningstillgångar

111 971

90 032

60 434

49 180

63

7 789

1 400

6 658

61 898

63 626

214 868

153 658

1 266

500

210 871

150 748

Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordran på koncernföretag
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat

-1 604

-

Årets förlust

-3 944

-1 604

206 589

149 644

9

2 296

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

3 325

Övriga skulder

3 823

1 464

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 122

254

Summa kortfristiga skulder

8 280

4 014

214 868

153 658

Summa eget kapital och skulder
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget
kapital
kSEK

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

500

150 748

-1 604

149 644

Registrering av tidigare pågående emission

448

-448

Nyemission

318

23 069

23 386

Pågående emission

41 000

41 000

Emissionskostnad

-3 440

-3 440

-358

-358

300

300

2014-12-31

Återköp av teckningsoptioner
Nyteckning av teckningsoptioner
Årets förlust
2015-12-31

1 266

210 871

-3 944

-3 944

-5 548

206 589

Nyckeltal
okt-dec 2015

okt-dec 2014

Helår 2015

Helår 2014

21

228

303

1 334

Rörelsemarginal, %

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

Eget kapital per aktie, kr

4,6

9,2

4,6

9,2

83,8

84,5

83,8

84,5

12

15

14

12

kSEK

Nettoomsättning. Kkr

Soliditet, %
Medelantalet anställda

Informationen i denna delårsrapport är sådan som myFC AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre
elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya
generation laddare med namnet, JAQ.
myFC grundades 2005, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget noterades i maj 2014 på
NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information,
besök www.myfc.se
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