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VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER – DECEMBER 
• myFC får order på proof-of-concept-projekt för automatiserade lagerrobotar (AGV) från 

Porsche 

• myFC säkerställer finansiering för genomförandet av sina två proof-of concept-projekt 

• myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy – en leverantör av systemlösningar 
för vätgas 

• Patent från myFC blir godkänt av Europeiska Patentverket – elektrokemiskt 
manövrerad ventil optimerar bränslecellerna 

• myFC:s teknologi testas i ett RISE-projekt – inriktning på drivlinor för mindre elfordon 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• myFC genomför en riktad nyemission och emitterar teckningsoptioner 

• Nordamerikansk satsning för myFC – med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten 

• Styrelseordförande Ulf Henning avsäger sig omval till styrelsen i myFC Holding AB 
(publ) 

 
 
 
 

  
okt–dec 

2021 
okt–dec 

2020 
Helår 
2021 

Helår 
2020 

Nettoomsättning, KSEK 359 - 1 488 - 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg 

Likvida medel KSEK 5 407 1 144 5 407 1 144 

Eget kapital per aktie, SEK 0,1 0,3 0,1 0,3 

Soliditet, % 36 77 36 77 

Medelantal anställda 11 11 11 11 
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VD har ordet 
 
”Under året har vi fortsatt att driva ett intensivt arbete för att skapa nya affärer med riktade 
marknadsinsatser i Europa och Asien. Detta arbete har hjälpt marknaden att förstå hur vår 
patenterade teknik är väl lämpat för applikationer inom våra huvudsegment, Soft Mobility 
och Intralogistik.  
Försäljning av två utvecklingsprojekt har skett under året; ett inom Soft Mobility för en 
japansk tillverkare av cykelsystem och ett inom Intralogistik för Porsches logistikcenter i 
Leipzig. Dessa utvecklingsprojekt är instegsaffärer inom segmenten som vardera är en 
potentiell multimiljardmarknad för bränsleceller inom det effektspann där myFC’s 
erbjudande är som starkast. Denna typ av instegsprojekt är bevis på att tekniken är 
kommersiellt gångbar och har öppnat upp för ytterligare affärsprojekt. 
 
Vi ser ett tilltagande intresse för vätgaslösningar i samhället, där Europa tar ledningen 
globalt. Tillgången på vätgas har mognat inom EU och det är en prioriterad fråga hos 
politiker, myndigheter och industri. Industriföretag ser redan idag att en investering i 
bränslecellssystem har en bättre total avkastning på investerat kapital (”Return on 
Investment – ROI”) jämfört med nuvarande lösningar.  
Med tanke på allt det fokus som bränslecells- och vätgasindustrin får just nu, som en hållbar 
teknologi för energikonvertering och energilagring, kan vi konstatera att vindarna blåser i vår 
riktning och att bolaget befinner sig på en väldigt bra position. 
 
Vi har gjort en rad tekniska framsteg under 2021. Bland annat har vi fått flera patent 
godkända och tillsammans med de tekniksprång vi gör i våra kundprojekt stärker det vår 
position gentemot olika konkurrenter. Det ger oss också ett försprång att snabbare nå 
kommersiella framgångar. 
 
Under hösten inledde vi ett samarbete med bolaget Nilsson Energy som tillhandahåller grön 
och hållbar vätgasproduktion. Tillsammans har vi möjlighet att erbjuda kunderna en 
helhetslösning för deras applikationer, vilket stärker våra chanser att nå nya kunder och en 
utökad försäljning. Vi har under året identifierat flertalet intressanta gemensamma 
möjligheter. 
 
Vi har även gått in i ett intressant innovationsprojekt med statliga RISE som projektansvarig. 
Där ska vi vara med och samarbeta för att utveckla drivlinor för Soft Mobility fordon som 
taxipoddar och liknande. Det innebär att vi får visa upp möjligheterna med vår teknologi 
ytterligare inom ett område som är högintressant för oss, där nya möjligheter för 
kommersialisering öppnar sig. 
 
På det stora hela kan vi notera att valet att rikta in verksamheten som teknikleverantör mot 
business-to-business (B2B) segmentet har varit lyckat, och att vi därmed koncentrerar oss på 
det som är vår vekliga styrka: innovationer och spjutspetsteknik när det gäller 
mikrobränsleceller och den styr och regler-teknologi med elektronik och mjukvara som 
underhåller dem.  
 
Genom de satsningar vi gjort kan vi se hur de kommersiella framgångarna är på frammarsch 
och vi har gjort oss redo för de möjligheter som kommer med industrialisering och 
massproduktion till kunders applikationer. Det finns en miljardmarknad därute och vi gör oss 
klara för att ta vår del av den marknaden.” 
 
Michael Glantz 
vd myFC  
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Väsentliga händelser under kvartalet 
 
myFC får order på proof-of-concept-projekt för automatiserade lagerrobotar 
(AGV) från Porsche 
Som tidigare meddelats har det svenska bränslecellsföretaget myFC ingått avtal med en 
ledande europeisk OEM. Detta avtal har nu lett till en inköpsorder från Porsche Leipzig för ett 
proof-of-concept-projekt där myFC:s patenterade bränslecellsteknik ska integreras i 
lagerrobotar (Automated Gudied Vehicle, AGV) vid företagets logistikcenter i Leipzig. Det 
totala ordervärdet uppgår till 203 000 euro, motsvarande cirka 2,1 miljoner svenska kronor. 
 
myFC säkerställer finansiering för genomförandet av sina två proof-of 
concept-projekt 
Som tidigare meddelats har myFC tagit in två viktiga order för utvecklingsprojekt inom de 
prioriterade segmenten intralogistik och softmobility. Dels från premiumbilstillverkaren 
Porsche, som ska använda teknologin i automatiska lagerrobotar på sitt logistikcenter i 
Leipzig, dels från en stor japansk tillverkare av cykelsystem med en global marknad. 
– För att säkerställa arbetet i projekten har vi tagit in 15 miljoner i extra kapital i form av ett 
lån, säger Michael Glantz, vd på myFC. 
 
myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy – en leverantör av 
systemlösningar för vätgas 
myFC har skrivit ett samarbetsavtal med Nilsson Energy, en leverantör av hållbar 
vätgasproduktion och energilagringslösningar. Samarbetet innebär att parterna 
tillsammans kan erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar för grön kraftproduktion i 
anslutning till kundernas egna produktionsanläggningar. 
– Nilsson Energy är en långsiktig aktör och ses som en föregångare inom grön 
vätgasproduktion. Tillsammans kan vi leverera ett slutet och hållbart kretslopp med grön 
vätgas som bas till vår patenterade bränslecellsteknik, säger Michael Glantz, vd för myFC. 
 
Patent från myFC blir godkänt av Europeiska Patentverket – elektrokemiskt 
manövrerad ventil optimerar bränslecellerna 
Europeiska Patentverket meddelar att myFC får ett av sina patent godkänt i ett flertal länder. 
Med hjälp av den elektrokemiskt manövrerade ventil som patentet skyddar går det att 
distribuera ut vätgasen individuellt till bränslecellerna. 
– Det möjliggör en kostnadseffektiv, individuellt anpassad och mer skonsam drift, plus att 
det ger bättre total verkningsgrad, säger Sebastian Weber, teknisk chef på myFC. 
 
myFC:s teknologi testas i ett RISE-projekt – inriktning på drivlinor för mindre 
elfordon 
myFC deltar i ett innovationsprojekt som startar i början av 2022, med statliga RISE (Research 
Institute of Sweden) som huvudman. Projektet sker tillsammans med tre andra företag – 
Clean Motion, Bevi och Micropower – och går ut på att utveckla drivlinor för softmobility-
fordon som taxipoddar och liknande. 
– Softmobility är ett av våra prioriterade segment och projektet innebär att vi kan testa och 
visa upp möjligheterna med vår teknologi inom ett högintressant område, säger Sebastian 
Weber, CTO på myFC. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
myFC genomför en riktad nyemission och emitterar teckningsoptioner 
myFC stärker bolagets kapital med 33 miljoner kronor före emissionskostnader genom en 
riktad nyemission om 30 000 000 aktier. Bolaget emitterar även 4 900 000 teckningsoptioner 
till samma investerare, vilket kan inbringa ytterligare 7,35 miljoner kronor. 
 
Nordamerikansk satsning för myFC – med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten 
myFC gör en satsning på den nordamerikanska marknaden. Aktiviteten sker med stöd, upp 
till 600 000 kr, från Energimyndigheten i en insats för företag som har innovationer med 
potential att accelerera sin internationella marknadsnärvaro och bidra till en grönare 
klimatomställning. 
 
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. 
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Finansiell översikt 
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (0). Aktivering av 
utvecklingskostnader under perioden motsvarade 4,9 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter uppgick 
till 0 Mkr (0) under kvartalet.  
 
Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till -9,5 miljoner Mkr (-12,0). Det är en minskning 
jämfört med samma period föregående år, vilket är i linje med den plan företaget 
kommunicerat.  
 
Övriga externa kostnader har minskat med 2,6 Mkr jämfört med samma period föregående 
år som en följd av ett minskat behov av inköpta tjänster. 
Personalkostnaderna för kvartalet är i linje med samma period föregående år.  
 
Bolagets rörelseresultat för kvartalet uppgick till -4,2 Mkr (-12,0). Finansnettot för samma 
period var -3,0 Mkr (0,0), till följd av en avgift om 3 Mkr avseende finansieringsavtal med GEM. 
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021 
Nettoomsättningen under året uppgick till 1,5 Mkr (0). Aktivering av utvecklingskostnader 
under året motsvarade 9,1 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,4 Mkr (0,8) och hänför 
sig främst till hyresintäkter.  
 
Rörelsens kostnader under året uppgick till -39,7 miljoner Mkr (-49,1). Det är en minskning 
jämfört med föregående år, vilket är i linje med den plan företaget kommunicerat.  
 
Övriga externa kostnader har minskat med 3,9 Mkr jämfört med föregående år som en följd 
av ett minskat behov av inköpta tjänster. 
Personalkostnaderna för året har minskat med 5,4 Mkr jämfört med föregående år, vilket är i 
linje med tidigare aviserad omorganisation.  
 
Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -31,7 Mkr (-48,4). Finansnettot var -3,1 Mkr (-0,1), 
till följd av en avgift om 3 Mkr avseende finansieringsavtal med GEM. 
 
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet under kvartalet uppgick till 3,9 Mkr (-0,8). Kassaflödet utveckling fördelade sig 
enligt följande; löpande verksamheten -6,5 Mkr (-6,4), investeringsverksamheten -4,9 Mkr (0) 
och finansieringsverksamheten 15,3 Mkr (5,6).  
 
Vid kvartalets slut uppgick koncernens likvida medel till 5,4 Mkr (1,1). Bolaget har även ett 
aktiefinansieringsavtal om 150 MSEK med GEM, som kan användas för framtida utveckling 
av myFC.  
 
Efter periodens utgång genomförde bolaget en ritad emission om 33 Mkr, där avvikelse från 
aktieägarna företrädesrätt är gjord då investeringen är med villkor som är fördelaktiga för 
bolaget och dess aktieägare. Bolaget fortsätter utvärdera bästa möjliga långsiktigt 
finansieringsalternativ för den fortsatta kommersialiseringen av bolagets produkter.   
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Det bokförda värdet på koncernens immateriella tillgångar uppgår till 28,8 miljoner SEK och 
inkluderar vår grundteknik inklusive patent, aktiverade utvecklingskostnader för produkter 
och liknande. 
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EGET KAPITAL 
Vid kvartalets slut uppgick koncernens eget kapital till 14,9 Mkr (46,5) och soliditeten var 
36,5% (76,7). 
 
MEDARBETARE 
Antalet anställda var 11 (11) 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 tiden koncernledningen 
arbetar i myFC AB. 
 
Nettointäkten i moderbolaget för kvartalet var 1,2 Mkr (1,1). 
Moderbolagets rörelsekostnader för kvartalet uppgick till -3,1 Mkr (-13,7). Huvuddelen av 
driftskostnaden är hänförlig till aktieägarbidrag som moderbolaget skickar till dotterbolag.  
 
Moderbolaget hade under kvartalet en avgift om 3 Mkr för finansieringsavtalet med GEM, 
vilket påvisas av finansnettot. 
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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 
29 april Delårsrapport januari – mars 2022 
2 juni Bolagsstämma 2022 
26 augusti Delårsrapport april – juni 2022 
21 oktober Delårsrapport juli – september 2022 
 
 
Stockholm den 25 februari 2022 
 
Styrelsen 
myFC Holding AB 
 
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Michael Glantz, VD   Mattias Palmaer, CFO 
+ 46 70 775 49 00   +46 70 866 54 61 
michael.glantz@myfc.se  mattias.palmaer@myfc.se 
 
Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:00 CET. 
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Finansiella rapporter 
 
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 

kSEK 
okt–dec 

2021 
okt–dec 

2020 
Helår 
2021 

Helår 
2020 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  359 - 1 488 - 

Aktiverat arbete för egen räkning 4 879 - 9 121 - 

Övriga rörelseintäkter 34 1 423 750 

Summa rörelseintäkter 5 272 1 11 032 750 

       
Rörelsens kostnader       
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror       
Övriga externa kostnader -5 278 -7 893 -21 574 -25 509 

Personalkostnader -2 775 -2 684 -12 386 -17 772 

Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar -1 419 -1 424 -5 682 -5 701 

Övriga rörelsekostnader -8 20 -33 -133 

Summa rörelsekostnader -9 479 -11 981 -39 675 -49 115 

Rörelseresultat -4 208 -11 980 -28 643 -48 365 

       
Resultat från finansiella poster       
Finansnetto -3 016 -35 -3 106 -70 

Resultat efter finansiella poster -7 223 -12 015 -31 749 -48 435 

       
Skatt  - - - - 

Periodens resultat  -7 223 -12 015 -31 749 -48 435 

       
Resultat per aktie       
före utspädning (kr) -0,04 -0,08 -0,18 -0,31 

efter utspädning (kr) na na na na 

       
Genomsnittligt antalet utestående aktier  
under perioden före utspädning (i tusental) 174 790 159 442 173 159 156 217 
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 

kSEK 
31 dec  

2021 
31 dec 

2020 

TILLGÅNGAR    

    
Tecknat ej inbetalt kapital 0 28 632 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 28 824 25 049 

Materiella anläggningstillgångar 754 1 091 

Summa anläggningstillgångar 29 579 26 140 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager 2 431 2 431 

Aktuella skattefordringar 236 323 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 824 0 

Övriga fordringar  932 1 326 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 315 682 

Likvida medel 5 407 1 144 

Summa omsättningstillgångar 11 145 5 905 

Summa tillgångar 40 724 60 677 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital 10 222 9 368 

Pågående nyemission - 29 196 

Övrigt tillskjutet kapital 594 531 566 188 

Balanserat resultat -558 204 -509 770 

Periodens förlust -31 749 -48 435 

Summa eget kapital 14 799 46 547 

    
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

    
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit 2 918 2 515 

Leverantörsskulder 2 400 4 232 

Övriga skulder 17 367 2 096 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 240 5 286 

Summa kortfristiga skulder 25 925 14 129 

Summa eget kapital och skulder 40 724 60 677 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

kSEK Aktiekapital 
Pågående 

nyemission 

Övrigt 
tillskjutet 

eget 
kapital 

Balanserat  
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 

2020-12-31 9 368 29 196 566 188 -509 770 -48 435 46 548 

Disposition enligt årsstämman - - - -48 435 48 435 0 

Kontant nyemission 854 -29 196 28 343 - - 0 

Teckningsoption 0 0 0 0 0 0 

Emissionskostnad - - - - - 0 

Periodens resultat - - - - -31 749 -31 749 

2021-12-31 10 222 0 594 531 -558 204 -31 749 14 799 
 
 
 
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET FÖR KONCERNEN 

kSEK 
okt–dec 

2021 
okt–dec 

2020 
Helår 
2021 

Helår 
2020 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 473 -6 415 -30 746 -39 506 

       
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 879 0 -9 121 -345 

       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 284 5 578 44 131 31 167 

       
Periodens kassaflöde 3 932 -837 4 264 -8 684 

       
Likvida medel vid periodens början 1 475 1 980 1 144 9 827 

Likvida medel vid periodens slut 5 407 1 144 5 407 1 144 
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

kSEK 
okt–dec 

2021 
okt–dec 

2020 
Helår 
2021 

Helår 
2020 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  1 192 1 122 4 873 8 314 

Övriga intäkter 4 2 4 2 

Summa rörelseintäkter 1 197 1 124 4 877 8 316 

       
Rörelsens kostnader       
Externa kostnader -746 -1 699 -2 994 -4 070 

Personalkostnader -931 -765 -6 275 -10 568 

Aktieägartillskott till dotterbolag -1 466 -11 282 -23 353 -42 995 

Rörelseresultat -1 946 -12 622 -27 746 -49 316 

       
Resultat från finansiella poster       
Finansnetto -3 004 4 -3 013 -3 

Resultat efter finansiella poster -4 950 -12 618 -30 758 -49 319 

       
Skatt  - - - - 

Periodens resultat  -4 950 -12 618 -30 758 -49 319 
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

kSEK 
31 dec  

2021 
31 dec 

2020 

TILLGÅNGAR    

    
Tecknat ej inbetalt kapital 0 28 632 

    
Anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag 112 415 112 415 

Summa anläggningstillgångar 112 415 112 415 

    
Omsättningstillgångar    
Fordran på koncernföretag 23 422 16 940 

Övriga fordringar 0 66 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 171 24 

Likvida medel 5 335 1 071 

Summa omsättningstillgångar 28 929 18 101 

Summa tillgångar 141 344 159 148 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital 10 222 9 368 

Pågående nyemission 0 29 196 

Överkursfond 556 084 527 740 

Balanserat resultat -413 292 -363 973 

Periodens förlust -30 758 -49 319 

Summa eget kapital 122 255 153 012 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 299 707 

Övriga skulder 17 066 1 803 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 724 3 625 

Summa kortfristiga skulder 19 089 6 136 

Summa eget kapital och skulder 141 344 159 148 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGARNA I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 

kSEK Aktiekapital 
Pågående 

nyemission Överkursfond 
Balanserat  

resultat 
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

2020-12-31 9 368 29 196 527 740 -363 973 -49 319 153 012 

Omföring av föregående års resultat - - - -49 319 49 319 0 

Kontant nyemission 854 -29 196 28 343 - - 0 

Teckningsoption 0 0 0 0 0 0 

Emissionskostnad - - - - - 0 

Periodens resultat - - - - -30 758 -30 758 

2021-12-31 10 222 0 556 084 -413 292 -30 758 122 255 
 
 
NYCKELTAL 

  
okt–dec 

2021 
okt–dec 

2020 
Helår 
2021 

Helår 
2020 

Nettoomsättning. kSEK 359 - 1 488 - 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, SEK 0,1 0,3 0,1 0,3 

Soliditet, % 36,3 76,7 36,3 76,7 

Antalet anställda vid periodens slut 11 11 11 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 25 februari 2022 kl. 08:00 CET. 
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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 


