
 
 
myFC  |  Bokslutskommuniké januari – december 2020 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bokslutskommuniké 
januari – december 2020 



 
 
myFC  |  Bokslutskommuniké januari – december 2020 2 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER – DECEMBER 
• Riktade nyemissioner i myFC tillför 36 miljoner kronor och ett aktiefinansieringsavtal 

tecknat med Global Emerging Markets möjliggör ytterligare finansiering om 150 
miljoner kronor 

• Indiska patentverket godkänner nyckelpatent för myFC 

• myFC får nytt patent i Brasilien som möjliggör sänkt tillverkningskostnad 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• myFC deltar i konceptstudie för mindre fordon med energimyndigheten 

• Ulf Henning nominerad till ny styrelseordförande för myFC 

• Mattias Kirvesniemi utnämnd till CFO för myFC 
 

 
 
 
 

  
okt–dec 

2020 
okt–dec 

2019 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Nettoomsättning, KSEK - - - - 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg 

Likvida medel KSEK 1 071 8 834 1 071 8 834 

Eget kapital per aktie, SEK 0,3 0,5 0,3 0,6 

Soliditet, % 76,7 87,1 76,7 87,1 

Medelantal anställda 11 16 13 21 
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VD har ordet 
 
2020 präglades för myFC:s del av ett stort fokus på teknikutveckling. Det fjärde kvartalet var 
inget undantag, och resultaten från vårt labb är bland de bästa jag sett i företagets historia. 
Det är i grunden samma bränsleceller som alltid, men optimerade till högre effekt och med 
mer aktiv styr- och reglerteknik. Ju mer marknaden för vätgas utvecklas, desto mer 
värdefull blir vår patentportfölj. Vi kan nämligen erbjuda en hög verkningsgrad till en 
extremt kostnadseffektiv tillverkningskostnad. Både för egen tillverkning och för eventuella 
licensaffärer.  
 
Våra tekniska framsteg är mer än prestandasiffror. Det vi gör är komplext och varje 
genombrott bör ses i ett större sammanhang. Ju fler länder som sätter sina vätgasstrategier 
desto tydligare blir vår adresserbara marknad. När vätgasutbyggnaden tar verklig fart 
kommer myndigheter och regulatorer inte bara att leta efter stora system. Vi ser redan 
tydliga tecken från till exempel Tyskland på viljan att utnyttja hela investeringen, och då 
behövs också mindre system som vårt. 
 
Vad kan då dessa mindre system tänkas vara värda? Under året har vi bland annat utvecklat 
system för elcyklar. Det kan verka som en begränsad marknad, men vi har upprepade 
gånger upptäckt att tekniska specifikationer i ett projekt visar sig väldigt kompatibla med 
andra projekt, med vissa anpassningar förstås. Ur vårt perspektiv överlappar segmenten 
varandra eftersom många industrier har liknande effekt- och energibehov. Ett exempel är 
Autonomous Mobile Robots, AMR – en stor och snabbväxande marknad som är livsviktig för 
e-handeln. Det är ett användningsområde där vår teknik verkligen utmärker sig eftersom 
fordonen aldrig behöver tas ur drift för att laddas. Vår särskiljande egenskap är densamma 
som alltid: kontinuerlig energitillförsel till batteriet. Med vår teknik kan de stora e-
handelslagren ha driften igång dygnet runt, utan överinvesteringar i batterier eller 
värmegarage (som bekant fungerar litiumjonbatterier sämre i kyla). Vätgasförsörjning kan 
lösas på en mängd sätt, till exempel lämpar sig stora lagerlokalers tak utmärkt för solceller 
som kan driva produktion av fossilfri vätgas.  
 
Under 2020 har vi kartlagt dessa möjligheter ur både tekniska och kommersiella perspektiv. 
En värdefull informationskälla har visat sig vara våra projekt finansierade av 
Energimyndigheten. Våra samarbetspartners i dessa projekt har specialiserad marknads- 
och teknikkompetens inom avgränsade domäner, och samarbetet har gett ökad ömsesidig 
förståelse av behoven i de olika industrigrenarna.  
 
2020 var ett dramatiskt år i världen, ett händelserikt år på myFC och mitt första år som vd. 
Utöver vår kommersiella och tekniska utveckling har vi inlett nya kommersiella 
diskussioner, säkrat ytterligare finansiering och i början av 2021 gjorde vi förändringar i 
styrelsen och koncernledningen. Det har varit arbetskrävande men värdefullt. Vi har gjort 
stora framsteg under året och jag ser fram emot att kunna berätta mer om dem. 
 
På återhörande, 
 
Michael Glantz 
vd myFC 
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Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 
 
RIKTADE NYEMISSIONER I myFC TILLFÖR 36 MILJONER KRONOR OCH ETT 
AKTIEFINANSIERINGSAVTAL TECKNAT MED GLOBAL EMERGING MARKETS 
MÖJLIGGÖR YTTERLIGARE FINANSIERING OM 150 MILJONER KRONOR 
De riktade nyemissioner som beslutades i juli tillförde 36 miljoner kronor före 
emissionskostnader. myFC säkrade även ett aktiefinansieringsavtal med Global Emerging 
Markets för ytterligare finansiering. Enligt aktiefinansieringsavtalet, som gäller i tre år, 
kommer myFC att kunna inbringa maximalt 150 miljoner kronor genom att genomföra en 
eller flera direktemissioner till GEM och genom att GEM vid ett eller flera tillfällen tecknar 
och betalar för nya aktier i myFC. 
 

INDISKA PATENTVERKET GODKÄNNER NYCKELPATENT FÖR myFC 
Indian Intellectual Property har godkänt ett nyckelpatent för myFC. Patentet gäller en 
elektrokemiskt manövrerad ventil som gör det möjligt för bränslecellen att självreglera 
vätgasflödet. Mekaniska ventiler är svåra att miniatyrisera och dyra att tillverka. myFC har 
därför patenterat ett elektrokemiskt manövrerad aktuator och ventil som förenklar 
produktionen och gör den kostnadseffektiv. Detta patent har tidigare godkänts i Kanada, 
Kina, Japan och USA. myFC:s patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och 
pågående patentansökningar. 
 
myFC FÅR NYTT PATENT I BRASILIEN SOM MÖJLIGGÖR SÄNKT 
TILLVERKNINGSKOSTNAD  
Det brasilianska patentverket har godkänt ytterligare ett patent för en av det svenska 
mikrobränslecellsföretaget myFC:s innovationer. Den patenterade lösningen gör 
tillverkningen av en bränslecell med polymer-elektrolytmembran enklare och mer 
kostnadseffektiv. Patentet i fråga har tidigare godkänts i Kina, Mexiko, Japan, Kanada, 
Sydkorea, EU och USA. myFC:s patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och 
pågående patentansökningar. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
myFC DELTAR I KONCEPTSTUDIE FÖR MINDRE FORDON MED 
ENERGIMYNDIGHETEN 
Mikrobränslecellsföretaget myFC har valts ut att delta i en konceptstudie för utveckling av 
små, miljövänliga, kostnads- och energieffektiva fordon. Studien finansieras av 
Energimyndigheten, projektleds av forskningsinstitutet RISE, och har som övergripande 
syfte att minska utsläppen och stärka den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft. 
Projektet genomförs under våren 2021 inom ramen för programmet Fordonsstrategisk 
forskning och innovation (FFI) och är särskilt inriktat på mindre fordon som poddtaxibilar. 
 
ULF HENNING NOMINERAD TILL NY STYRELSEORDFÖRANDE FÖR myFC 
Valberedningen för myFC nominerar Ulf Henning till styrelseordförande för myFC. Han 
ersätter Markus Hermanek som varit ordförande sedan 2019. Beslut fattas vid en extra 
bolagsstämma den 3 mars. Ulf Henning har varit finansdirektör för myFC sedan 2012. 
 
MATTIAS KIRVESNIEMI UTNÄMND TILL CFO FÖR myFC 
Mattias Kirvesniemi utnämns till CFO för myFC från och med den 1 april 2021. Mattias 
Kirvesniemi har flera års erfarenhet av att arbeta som CFO i Sverige och internationellt. Han 
kommer senast från rollen som CFO för Health Solutions, ett MedTech-företag, och 
dessförinnan var han CFO för teknikkonsultföretaget EFKAB. Han har en 
civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH.  
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Finansiell översikt 
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 0 MSEK (0). 
 
Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet 2020 uppgick till -12,0 MSEK (-17,9). Detta är en 
stor minskning jämfört med fjärde kvartalet 2019, vilket förklaras av väsentligt lägre 
avskrivningar under fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019. 
 

• Övriga externa kostnader har ökat med 3,3 MSEK jämfört med samma kvartal 2019. 
Anledningen till detta är större konsult- och utvecklingskostnader. En del av de 
anställda som har lämnat företaget har ersatts av konsulter, vilket ger företaget bättre 
flexibilitet. 

• Personalkostnaderna för fjärde kvartalet 2020 har minskat med 0,7 MSEK jämfört med 
fjärde kvartalet 2019. 

• Avskrivningar och nedskrivningar för fjärde kvartalet är 8,1 MSEK lägre än för fjärde 
kvartalet 2019. 

Bolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -12,0 MSEK (-16,8). 
Finansnettot för samma period var 0,0 MSEK (0,0).  
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020 
Nettoomsättningen under helåret 2020 uppgick till 0 MSEK (0). 
 
Rörelsekostnaderna under 2020 uppgick till -49,1 MSEK (-170,2). Minskningen jämfört med 
helåret 2019 beror framförallt på att föregående års resultat belastades av höga av- och 
nedskrivningar av bolagets immateriella tillgångar.  
 

• Övriga externa kostnader minskade med 5,9 miljoner kronor jämfört med 2019. 
Anledningen till detta är de strategiska förändringar som företaget gjorde under 2019 
som inkluderade nedläggning av ett antal projekt. 

• Personalkostnaderna för 2020 minskade med 11,1 MSEK jämfört med 2019. Som en 
effekt av den reviderade strategin med en lägre personalstyrka som följd.  

• Avskrivningar och nedskrivningar 2020 var 95,5 miljoner kronor lägre än 2019. Beslutet 
att inte fortsätta med konsumentprodukter ledde till att en stor del av de immateriella 
tillgångarna skrev ned under 2019. 

Bolagets rörelseresultat för 2020 uppgick till -48,4 MSEK (-165,5). Finansnettot för samma 
period uppgick till -0,1 MSEK (-0,1). 
 
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet under fjärde kvartalet 2020 uppgick till -0,8 MSEK (-9,8). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten under fjärde kvartalet 2020 uppgick till -6,4 MSEK (-9,5) och från 
finansieringsverksamheten 5,6 MSEK (-0,2). 
 
Den 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel till 1,10 MSEK (9,8). 
 
Efter periodens utgång förstärktes bolagets kassa med 28,6 miljoner kronor, resultatet av 
den återstående delen av de riktade emissionerna som beslutades av extra bolagsstämma 
den 6 juli 2020. Bolaget säkerställde också ett aktiefinansieringsavtal om 150 miljoner 
kronor med GEM, som kan användas för framtida utveckling av myFC. 
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Det bokförda värdet på koncernens immateriella tillgångar uppgår till 25,0 Mkr och 
inkluderar vår grundteknik inklusive patent och varumärken. 
 
EGET KAPITAL 
Den 31 december 2020 uppgick koncernens eget kapital till 46,2 Mkr (58,8). Soliditeten den 
31 december 2020 var 76,1% (87,1). 
 
MEDARBETARE 
Antalet anställda var 11 (13) vid periodens slut. 
 
MODERBOLAGET 
myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Företagets koncernledning är anställd av 
myFC Holding AB och moderbolaget fakturerar myFC AB för den tid koncernledningen 
arbetar i myFC AB. 
 
Nettointäkten i moderbolaget för fjärde kvartalet 2020 var 1,1 Mkr (0,9). 
Moderbolagets rörelsekostnader för fjärde kvartalet uppgick till -13,7 MSEK (-18,0). 
 
Huvuddelen av rörelsekostnaden är hänförlig till aktieägarbidrag som moderbolaget 
skickar till dotterbolag.  
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Övrigt 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Som innovativ teknikleverantör består myFC:s affärsrisker i huvudsak av tekniska risker, 
marknadens mognad och efterfrågan på bränsleceller, generella förändringar i 
affärsklimatet, svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal, kapitalrisker samt 
valutarisker i mindre omfattning. 
 
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till 
myFC:s årsredovisning och prospekt som finns att tillgå på myFC:s hemsida, myFC.se. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
KALENDER 
3 mars Extra bolagsstämma 
23 april Delårsrapport januari – mars 2021 
20 maj Bolagsstämma 
23 juli Delårsrapport januari – juni 2021 
22 oktober Delårsrapport januari – september 2021 
 
 
 
Stockholm den 26 februari 2021 
 
Styrelsen 
myFC Holding AB 
 
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 
 
 
För ytterligare information:  
myFC Press Office  
E-post:  press@myfc.se  
Tel: +46 738 09 33 83 
 
Certified Adviser 
Avanza Bank 
E-post: corp@avanza.se 
Tel: +46 8 409 421 20 
 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00 CET. 
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Finansiella rapporter 
 
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 

kSEK 
okt–dec 

2020 
okt–dec 

2019 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  - - - - 

Aktiverat arbete för egen räkning - - - 2 662 

Övriga rörelseintäkter 1 899 750 2 064 

Summa rörelseintäkter 1 899 750 4 726 

       
Rörelsens kostnader       
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror   -   - 

Övriga externa kostnader -7 895 -4 585 -25 512 -31 425 

Personalkostnader -2 684 -3 375 -17 772 -28 890 

Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar -1 424 -9 564 -5 701 -100 244 

Andel i intresseföretags resultat efter skatt  - 179 0 -881 

Övriga rörelsekostnader 20 -364 -133 -8 750 

Summa rörelsekostnader -11 984 -17 709 -49 118 -170 190 

Rörelseresultat -11 983 -16 810 -48 368 -165 464 

       
Resultat från finansiella poster       
Finansnetto -35 - -70 -62 

Resultat efter finansiella poster -12 018 -16 810 -48 437 -165 526 

       
Skatt  - - - - 

Periodens resultat  -12 018 -16 810 -48 437 -165 526 

       
Resultat per aktie       
före utspädning (kr) -0,08 -0,15 -0,31 -1,76 

efter utspädning (kr) na na na na 

       
Genomsnittligt antalet utestående aktier  
vid rapportperiodens utgång före utspädning (i tusental) 159 442 109 783 156 217 94 244 
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 

kSEK 
31 dec  

2020 
31 dec 

2019 

TILLGÅNGAR    

    
Tecknat ej inbetalt kapital 28 632 21 105 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 25 049 30 068 

Materiella anläggningstillgångar 1 091 1 428 

Andelar i intresseföretag - - 

Summa anläggningstillgångar 26 139 31 496 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager 2 431 2 716 

Kundfordringar - 51 

Aktuella skattefordringar 323 154 

Övriga fordringar  1 326 906 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 682 1 250 

Likvida medel 1 145 9 827 

Summa omsättningstillgångar 5 908 14 904 

Summa tillgångar 60 679 67 505 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital 9 368 6 420 

Pågående nyemission 29 196 21 105 

Övrigt tillskjutet kapital 566 188 541 048 

Balanserat resultat -509 770 -344 244 

Årets förlust -48 437 -165 526 

Summa eget kapital 46 545 58 803 

   
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit 2 515 - 

Leverantörsskulder 4 235 2 350 

Aktuell skatteskuld - - 

Övriga skulder 2 096 714 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 289 5 638 

Summa kortfristiga skulder 14 135 8 702 

Summa eget kapital och skulder 60 679 67 505 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

kSEK Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat  

resultat 
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

2019-12-31 6 420 562 153 -344 244 -165 526 58 803 

Disposition enligt årsstämman - - -165 526 165 526 0 

Kontant nyemission 2 948 4 070 - - 7 018 

Emissionskostnad - -34 - - -34 

Pågående nyemission - 29 196 - - 29 196 

Periodens resultat - - - -48 437 -48 437 

2020-12-31 9 368 595 384 -509 770 -48 437 46 545 
 
 
 
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET FÖR KONCERNEN 

kSEK 
okt–dec 

2020 
okt–dec 

2019 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 414 -9 546 -39 505 -70 355 

       
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -345 -2 607 

       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 578 -226 31 167 30 857 

       
Periodens kassaflöde -836 -9 772 -8 683 -42 105 

       
Likvida medel vid periodens början 1 980 19 600 9 827 51 933 

Likvida medel vid periodens slut 1 144 9 828 1 144 9 828 
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

kSEK 
okt–dec 

2020 
okt–dec 

2019 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  1 122 913 8 314 9 232 

Övriga intäkter 2 50 2 53 

Summa rörelseintäkter 1 124 963 8 316 9 285 

       
Rörelsens kostnader       
Externa kostnader -1 699 -747 -4 070 -4 547 

Personalkostnader -765 -1 513 -10 568 -16 569 

Aktieägartillskott till dotterbolag -11 282 -15 698 -42 995 -152 828 

Rörelseresultat -12 622 -16 994 -49 316 -164 660 

       
Resultat från finansiella poster       
Finansnetto 4 9 -3 -6 

Nedskrivning av andelar i dotterbolag - - - -82 200 

Nedskrivning av andelar i intressebolag - 179 - -881 

Resultat efter finansiella poster -12 618 -16 806 -49 319 -247 747 

       
Skatt  - - - - 

Periodens resultat  -12 618 -16 806 -49 319 -247 747 
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

kSEK 
31 dec  

2020 
31 dec 

2019 

TILLGÅNGAR    

    
Tecknat ej inbetalt kapital 28 632 21 105 

    
Anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag 112 415 112 415 

Summa anläggningstillgångar 112 415 112 415 

    
Omsättningstillgångar    
Fordran på koncernföretag 16 940 28 670 

Övriga fordringar 66 165 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 239 

Likvida medel 1 071 8 834 

Summa omsättningstillgångar 18 101 37 908 

Summa tillgångar 159 148 171 428 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital 9 368 6 420 

Pågående nyemission 29 196 21 105 

Överkursfond 527 740 502 600 

Balanserat resultat -363 973 -116 226 

Årets förlust -49 319 -247 747 

Summa eget kapital 153 012 166 152 

   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 707 202 

Aktuell skatteskuld - - 

Övriga skulder 1 803 487 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 625 4 587 

Summa kortfristiga skulder 6 136 5 275 

Summa eget kapital och skulder 159 148 171 428 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGARNA I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 

kSEK Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat  

resultat 
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

2019-12-31 6 420 523 706 -116 226 -247 747 166 153 

Omföring av föregående års resultat - - -247 747 247 747 0 

Kontant nyemission 2 948 4 070 - - 7 017 

Emissionskostnad - -34 - - -34 

Pågående nyemission - 29 196 - - 29 196 

Årets resultat - - - -49 319 -49 319 

2020-12-31 9 368 556 936 -363 973 -49 319 153 012 
 
 
NYCKELTAL 

  
okt–dec 

2020 
okt–dec 

2019 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Nettoomsättning. kSEK - - - - 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, SEK 0,3 0,5 0,3 0,6 

Soliditet, % 76,7 87,1 76,7 87,1 

Antalet anställda vid periodens slut 11 13 11 13 

       
 
 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00 CET. 
 
 
 
VID FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:  CERTIFIED ADVISER: 
myFC Press Office  Avanza Bank 
E-post: press@myfc.se  E-post: ca@avanza.se 
Telefon: +46 738 09 33 83  Telefon: +46 8 409 421 20 
 
OM myFC 
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta 
att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där 
batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad 
klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North 
Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myfc.se 


