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Styrelseordförande Ulf Henning avsäger sig 
omval till styrelsen i myFC Holding AB (publ) 
  
Ulf Henning som är styrelseordförande i myFC Holding AB (publ) har meddelat sin avsikt att 
utträda ur styrelsen. Han avser att lämna styrelsen i samband med årsstämman som planeras 
att hållas den 2 juni 2022. 
  
– Det har varit tio mycket roliga och spännande år i myFC. Hade jag varit tio år yngre skulle jag utan 
tvekan fortsätta arbeta för myFC i tio år till. För mig är det helt självklart att bränsleceller och vätgas 
kommer att vara en viktig del i framtida energilösningar för många olika applikationer. Energi och 
miljö måste gå hand i hand för att kunna möta framtidens krav, och myFC tillhandahåller den 
lösningen, säger Ulf Henning. 
 
myFC tar nu nästa kliv i sin resa och Ulf Henning anser att det då är det dags för en ny person att axla 
rollen som styrelseordförande och med ambition samt energi se till att bolaget når de högt ställda 
krav man har.  
– Jag är övertygad om att vi kommer att få se och höra mycket om myFC i framtiden och jag vill 
passa på att önska alla på bolaget lycka till, säger Ulf Henning. 
  
– Vi är tacksamma för Ulfs förtjänstfulla arbete under flera år som CFO i bolaget samt som 
styrelseordförande säger Johnny Bräster, styrelseledamot för myFC Holding AB. 
  
myFC:s valberedning kommer inom ramen för sitt uppdrag att lämna förslag till styrelseordförande 
senast i samband med kommande årsstämma 2022. 
  
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 15:00 CET. 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta:  Certified Adviser:  
Michael Perselius, myFC Press  Avanza Bank 
E-post: press@myfc.se  E-post: ca@avanza.se 
Telefon: +46 (0) 70 789 07 40 Telefon: +46 (0) 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 


