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Fredrik Goldkuhl blir ny medarbetare på bränslecellsföretaget myFC, med titeln CXO 
och som del i myFC:s tekniska ledningsgrupp. Hans första uppdrag blir att driva 
utvecklingen av myFC Lamina Range Extender, som riktar sig mot elbilsindustrin.  
 
– Som innovationsföretag är det avgörande att kunna attrahera teknisk spetskompetens. Med 
Fredriks kunnande och erfarenhet stärker vi vår genomförandeförmåga ytterligare och kan 
öka takten i att ta våra avancerade utvecklingsprojekt, som Lamina REX, till marknaden, 
säger Björn Westerholm, vd för MyFC.  
 
Fredrik Goldkuhl får titeln CXO och tar plats i myFC:s tekniska ledningsgrupp. Han kommer 
närmast från rollen som utvecklingschef på medtechföretaget SciBase, där han bidragit till att 
etablera företagets produkter på den europeiska marknaden och förberett lansering även i 
USA. 
  
Fredriks första uppgift blir att driva Lamina REX-projektet på en övergripande nivå. Han 
tillträder tjänsten den 1 september 2017. 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 10:45 CET.   
 

 

Om myFC  
MyFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar och är 
världsledande inom mikrobränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC 
PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och 
surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin 
produktplattform JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. myFC 
Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och 
bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com 
 

 


