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VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI – MARS 
 

• myFC deltar i konceptstudie för mindre fordon med Energimyndigheten 

• Mattias Kirvesniemi utnämnd till CFO för myFC 

• myFC beviljas två nya svenska patent för optimerad effektbalans mellan bränslecell 
och batteri 

• Ulf Henning vald till ny styrelseordförande för myFC 

 
 
 
 

  
jan–mars  

2021 
jan–mars 

2020 
Helår  
2020 

Nettoomsättning, KSEK 0 0 0 

Rörelsemarginal, % na na na 

Eget kapital per aktie, SEK 0,2 0,3 0,3 

Soliditet, % 87,4 86,7 76,7 

Medelantal anställda 12 13 21 
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VD har ordet 
 
 
Under kvartalet fortsatte samtalen med aktörer inom soft mobility-sektorn, det vill säga 
fordon som elcyklar, elmopeder och fyrhjulingar. Det är mycket lovande samtal som jag 
hoppas få anledning att berätta mer om inom kort. Som jag nämnt tidigare så har vi många 
bra dialoger, men pandemin ger onekligen längre startsträckor och mer utdragna 
processer.  
 
Elcyklar och liknande lätta fordon inom soft mobility är utan tvekan ett prioriterat segment 
för oss, där den modularitet och flexibilitet vi kan erbjuda är attraktiv. Ett annat prioriterat 
segment är intralogistik – här behövs också små och flexibla lösningar istället för stora, 
prismatiska och stackade bränsleceller. Även här har vi fördjupat diskussionerna under 
kvartalet som gått.  
 
Intralogistik, alltså den teknik som används i stora varulager i form av elektrifierade 
lagerrobotar (AMR och AGV) och mindre truckar är ett område som växer mycket snabbt. 
Flexibiliteten och modulariteten i vår teknik är attraktiv precis som i soft mobility-
segmentet, och vi adresserar ytterligare utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt. Driftstid är 
en stor utmaning: Elektrifierade robotar som står stilla och laddar innebär minskade 
intäkter – en av våra prospektiva kunder uttryckte det i termer av att ”robotarna kostar bara 
pengar när de står stilla”. Med vårt system kan de tankas istället för att laddas och vara i 
arbete dygnet runt. Utrymme är ett annat viktigt område då lagerlokaler är byggda för att 
lagerhålla varor, inte för att husera laddinfrastruktur. Vi kan frigöra värdefull yta eftersom 
mindre laddinfrastruktur behövs, vilket innebär färre robotar med ökad ”uptime” och inga 
robotar och truckar står stilla och laddar.  
 
Kostnaden då? Bränslecellsteknik har traditionellt ansetts vara dyr, men det är inte längre 
sant. Tittar man på totalkostnad, total cost of ownership, så är bränsleceller ett högst 
attraktivt komplement till litiumjonbatterier. Med minskade investeringar i 
laddinfrastruktur och ökad driftstid går de system vi erbjuder enkelt att räkna hem.  
 
Tillgång på vätgas är en förutsättning för bränslecellssystemens framgång. Under det 
senaste året har vi idogt arbetat med att hitta vätgas-partners för att visa att vi kan erbjuda 
ett slutet system som inbegriper tillverkning och lagring av vätgas samt konvertering av 
vätgas till energi genom våra bränsleceller. Vi har kontinuerligt pågående samtal med flera 
vätgastillverkare av olika storlek. 
 
En annan väsentlig händelse under kvartalet var förstås förändringen i vår ägarstruktur och 
som en följd därav i vår styrelse. Som tidigare meddelats har Alex Guy tagit över samtliga 
aktier i H119, som även fortsatt är vår huvudägare. Helvetican Internationals engagemang i 
myFC har därmed avslutats. I samband med detta har Ulf Henning valts och tillträtt som ny 
styrelseordförande. Jag är tacksam att ha ett mycket gott samarbete med och stöd av vår 
styrelse och våra huvudägare. 
 
Michael Glantz 
vd myFC 
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Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 
myFC DELTAR I KONCEPTSTUDIE FÖR MINDRE FORDON MED ENERGI-
MYNDIGHETEN 
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. 
 
MATTIAS KIRVESNIEMI UTNÄMND TILL CFO FÖR myFC 
Mattias Kirvesniemi utnämns till CFO för myFC från och med den 1 april 2021. Han  
har flera års erfarenhet av att arbeta som CFO i Sverige och internationellt och kommer 
senast från rollen som CFO för Health Solutions. 
 
myFC BEVILJAS TVÅ NYA SVENSKA PATENT FÖR OPTIMERAD EFFEKTBALANS 
MELLAN BRÄNSLECELL OCH BATTERI 
Patent- och Registreringsverket har beviljat myFC patent för två innovationer som ligger till 
grund för konceptet Active Power Balancing. De patenterade innovationerna tar vara på 
fördelarna med respektive teknik: optimal, oberoende och distribuerad 
bränslecellsstyrning och aktiv balansering av battericeller. Detta ökar teknikens prestanda, 
livslängd och användbarhet. 
 
ULF HENNING VALD TILL NY STYRELSEORDFÖRANDE FÖR myFC 
Vid en extra bolagsstämma valdes Ulf Henning till ny styrelseordförande för myFC. Han 
ersätter Markus Hermanek som varit ordförande sedan 2019. Ulf Henning har mångårig 
erfarenhet av höga chefsuppdrag inom ett flertal branscher, bland annat konsultföretaget 
eWork och MTG-koncernen. 
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Finansiell översikt 
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 JANUARI – 31 MARS 2021 
Nettoomsättningen under första kvartalet 2021 uppgick till 0 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter 
uppgick till 0,1 Mkr (0,8) under första kvartalet och hänför sig främst till hyresintäkter.  
 

Rörelsens kostnader under det första kvartalet uppgick till -10,0 miljoner Mkr (-10,8). Det är 
en minskning jämfört med samma period 2020, vilket är i linje med den plan företaget 
kommunicerat.  

 
• Övriga externa kostnader har ökat med 1,2 Mkr jämfört med samma period 2020 som 

en följd av att antalet konsulter ökat i första kvartalet 2021. 

• Personalkostnaderna för det första kvartalet 2021 har minskat med 1,9 Mkr jämfört 
med det första kvartalet 2020. Orsaken är att antalet anställda minskat jämfört med 
samma period 2020, men också att avvecklingskostnaderna under 2021 varit lägre än 
under första kvartalet 2020.  

 
Bolagets rörelseresultat för första kvartalet 2021 uppgick till -9,9 Mkr (-10,0). Finansnettot 
för samma period var 0,1 Mkr (0,0). 
 
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet under första kvartalet uppgick till 11,0 Mkr (10,7). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten under första kvartalet 2021 var -15,1 Mkr (-10,4) och från 
investeringsverksamheten -0 MSEK (-0,1). Den 31 mars 2021 uppgick koncernens likvida 
medel till 12,2 Mkr (20,5). 
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Det bokförda värdet på koncernens immateriella tillgångar uppgår till 23,7 miljoner SEK 
och inkluderar vår grundteknik inklusive patent och liknande. 
 
EGET KAPITAL 
Den 31 mars 2021 uppgick koncernens eget kapital till 36,6 Mkr (48,8). Soliditeten den 
31 mars 2021 var 87,4% (86,7). 
 
MEDARBETARE 
Antalet anställda var 11 (15) 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 första kvartalet 2021 var 0,9 Mkr (2,8). 
Moderbolagets rörelsekostnader för första kvartalet uppgick till -10,6 MSEK (-12,9). 
Huvuddelen av driftskostnaden 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 
10 juni Bolagsstämma 
23 juli Delårsrapport januari – juni 2021 
22 oktober Delårsrapport januari – september 2021 
25 februari Bokslutskommuniké 2021 
 
 
 
Stockholm den 23 april 2021 
 
Styrelsen 
myFC Holding AB 
 
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 
 
 
VID FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:  CERTIFIED ADVISER: 
myFC Press Office  Avanza Bank 
E-post: press@myfc.se  E-post: ca@avanza.se 
Tel: +46 738 09 33 83  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 23 april 2021 kl. 08:00 CET. 
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Finansiella rapporter 
 
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 

kSEK 
jan–mars  

2021 
jan–mars 

2020 
Helår  
2020 

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 122 780 750 

Summa rörelseintäkter 122 780 750 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -5 822 -4 664 -25 509 

Personalkostnader -2 755 -4 694 -17 772 

Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar -1 427 -1 425 -5 701 

Övriga rörelsekostnader - - -133 

Summa rörelsekostnader -10 004 -10 783 -49 115 

Rörelseresultat -9 882 -10 003 -48 365 

     
Resultat från finansiella poster     
Finansnetto -59 -34 -70 

Resultat efter finansiella poster -9 941 -10 037 -48 435 

     
Skatt  - - - 

Periodens resultat  -9 941 -10 037 -48 435 

     
Resultat per aktie     
före utspädning (kr) -0,06 -0,07 -0,31 

efter utspädning (kr) na na na 

     
Genomsnittligt antalet utestående aktier  
vid rapportperiodens utgång före utspädning (i tusental) 164 418 151 940 156 217 
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 

kSEK 
31 mars  

2020 
31 mars  

2020 
31 dec 

2020 

TILLGÅNGAR     
     

Tecknat ej inbetalt kapital - - 28 632 

     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 23 712 28 810 25 049 

Materiella anläggningstillgångar 1 007 1 344 1 091 

Summa anläggningstillgångar 24 719 30 154 26 140 

     
Omsättningstillgångar     
Varulager 2 431 2 716 2 431 

Kundfordringar 90 736 - 

Aktuella skattefordringar 215 196 323 

Övriga fordringar  1 527 1 599 1 326 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 730 362 682 

Likvida medel 12 191 20 489 1 144 

Summa omsättningstillgångar 17 184 26 098 5 905 

Summa tillgångar 41 903 56 252 60 677 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Aktiekapital 10 222 9 163 9 368 

Pågående nyemission - - 29 196 

Övrigt tillskjutet kapital 594 530 559 410 566 188 

Balanserat resultat -558 204 -509 770 -509 770 

Periodens förlust -9 941 -10 037 -48 435 

Summa eget kapital 36 607 48 766 46 547 

     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut - - 2 515 

Leverantörsskulder 1 947 1 923 4 232 

Övriga skulder 402 1 262 2 096 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 948 4 301 5 286 

Summa kortfristiga skulder 5 297 7 486 14 129 

Summa eget kapital och skulder 41 903 56 252 60 677 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

kSEK Aktiekapital Överkursfond 

Balanserat  
resultat inkl.  

periodens  
resultat 

Summa eget 
kapital 

2020-12-31 9 368 595 384 -558 204 46 548 

Kontant nyemission 854 28 342  29 196 

Pågående nyemission  -29 196  -29 196 

Periodens resultat  0 -9 941 -9 941 

2021-03-31 10 222 594 530 -568 145 36 607 
 
 
 
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET FÖR KONCERNEN 

kSEK 
jan–mars  

2021 
jan–mars 

2020 
Helår  
2020 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 070 -10 360 -39 506 

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -83 -345 

     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 117 21 105 31 167 

     
Periodens kassaflöde 11 047 10 662 -8 684 

     
Likvida medel vid periodens början 1 144 9 827 9 827 

Likvida medel vid periodens slut 12 191 20 489 1 144 
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

kSEK 
jan–mars  

2021 
jan–mars 

2020 
Helår  
2020 

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  892 2 817 8 314 

Övriga intäkter - - 2 

Summa rörelseintäkter 892 2 817 8 316 

     
Rörelsens kostnader     
Externa kostnader -1 328 -688 -4 070 

Personalkostnader -1 426 -3 076 -10 568 

Aktieägartillskott till dotterbolag -7 847 -9 128 -42 995 

Rörelseresultat -9 708 -10 075 -49 316 

     
Resultat från finansiella poster     
Finansnetto -8 -4 -3 

Resultat efter finansiella poster -9 716 -10 079 -49 319 

     
Skatt  - - - 

Periodens resultat  -9 716 -10 079 -49 319 
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

kSEK 
31 mars  

2020 
31 mars  

2019 
31 dec 

2019 

TILLGÅNGAR     
     

Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 28 632 

     
Anläggningstillgångar     
Andelar i dotterföretag 112 415 112 415 112 415 

Summa anläggningstillgångar 112 415 112 415 112 415 

     
Omsättningstillgångar     
Fordran på koncernföretag 21 529 31 063 16 940 

Aktuella skattefordringar 3 0 0 

Övriga fordringar 387 87 65 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 73 24 

Likvida medel 11 390 17 023 1 071 

Summa omsättningstillgångar 33 321 48 247 18 101 

Summa tillgångar 145 736 160 662 159 148 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Aktiekapital 10 222 9 163 9 368 

Pågående nyemission - - 29 196 

Överkursfond 556 083 520 963 527 740 

Balanserat resultat -413 292 -363 973 -363 973 

Periodens förlust -9 716 -10 079 -49 319 

Summa eget kapital 143 296 156 073 153 012 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 223 366 707 

Aktuell skatteskuld   - - 

Övriga skulder 179 1 075 1 803 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 038 3 148 3 625 

Summa kortfristiga skulder 2 440 4 589 6 136 

Summa eget kapital och skulder 145 736 160 662 159 148 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGARNA I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 

kSEK Aktiekapital Överkursfond 

Balanserat  
resultat inkl.  

periodens  
resultat 

Summa 
eget kapital 

2020-12-31 9 368 556 936 -413 292 153 012 

Kontant nyemission 854 28 342  29 196 

Pågående nyemission  -29 196  -29 196 

Periodens resultat    -9 716 

2021-03-31 10 222 556 083 -413 292 143 296 
 
 
 
NYCKELTAL 

  
jan–mars  

2021 
jan–mars 

2020 
Helår  
2020 

Nettoomsättning. kSEK 0 0 0 

Rörelsemarginal, % na na na 

Avkastning på eget kapital, % na na na 

Eget kapital per aktie, SEK 0,2 0,3 0,3 

Soliditet, % 87,4 86,7 76,7 

Antalet anställda vid periodens slut 11 13 11 

     
 
 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 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 
Tel: +46 738 09 33 83  Tel: +46 8 409 421 20 
 
ABOUT 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 
 


