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Jörgen Lantto föreslås väljas till ny styrelseordförande i myFC vid den extra 
bolagsstämman den 9 maj 2018. 
Jörgen Lantto var tidigare VD i Fingerprint Cards AB, som under Jörgen Lanttos ledning 
etablerade en världsledande position inom fingertryckssensorer. Jörgen Lantto, som har en 
lång bakgrund i telecomindustrin, främst inom Ericsson, valdes in i myFC:s styrelse i december 
2016. Jörgen Lantto är i tillägg till myFC styrelseledamot i Dirac Research AB, Zwipe AS 
(Norge) och Wirepas Oy (Finland) samt rådgivare till teknologibolag i USA, Storbritannien och 
Sverige. 

– Jag är mycket glad och hedrad över att valberedningen föreslagit mig som ordförande i myFC. 
MyFC har utvecklat en teknologi som har potential att i grunden förändra hur vi laddar våra 
smartphones och bidra till elektrifieringen av våra bilar, med hjälp av grön energi. Tillsammans 
med mina kollegor i styrelsen kommer jag att göra mitt yttersta för att stötta ledningen i deras 
arbete att lyckas inom dessa industrisegment. Jag vill också å styrelsens vägnar tacka Carl 
Palmstierna för hans ledarskap som ordförande för styrelsen under drygt 10 år, säger Jörgen 
Lantto. 

Carl Palmstierna, som är ordförande i valberedningen och som varit ordförande i myFC sedan 
2007, kommenterar ordförandeskiftet:  
 
– Det är mycket glädjande att Jörgen Lantto förklarat sig beredd att öka sitt engagemang i 
myFC och det är med varm hand jag överlämnar ordförandeklubban. Det är ett naturligt steg i 
myFC:s utveckling att ordförandeposten innehas av någon med Jörgen Lanttos gedigna 
industriella bakgrund. 

Carl Palmstierna har meddelat att han önskar lämna styrelsen i samband med ordförandeskiftet 
och styrelsen i myFC kommer för tiden fram till årsstämman utgöras av Jörgen Lantto 
(ordförande), Lars Gullikson och Susanne Holmström. 

 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 07:58 CET.   
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
 
Om myFC 
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar 
gröna energilösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där 
bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är 
företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets 
patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. 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 


