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TC TECH Sweden AB (publ) anställer ny CFO 

Den 1 juni 2017 tillträder Tommy Nee tjänsten som CFO i TC TECH Sweden AB. Tommy Nee, född 1957, 
kommer närmast från en mångårig anställning som Financial Controller hos FLIR Systems AB, ett 
dotterbolag till FLIR Systems Inc som är noterat på Nasdaq i USA. Tommy Nee är en affärsinriktad controller 
med meriter inom industriell affärsutveckling i kombination med internationell tillväxt, en bakgrund som 
kommer att gagna TC TECH när bolaget nu har fått sina första system godkända och fortsätter att realisera 
sin ambition att bli en etablerad leverantör till stora asiatiska producenter inom konsumentelektronik.  

Eva Jonasson, som varit bolagets CFO sedan noteringsprocessen inleddes i september 2015, har tillträtt 
tjänsten som CFO för Paxman AB (publ). Paxman (www.paxman.se) kommer, i likhet med TC TECH, från 
CIMON-koncernens investeringsportfölj och kommer att noteras på Nasdaq First North den 12 juni 2017. 

För mer information, kontakta: 
Alexander Luiga, VD TC TECH 
Tel: +46 (0)8 – 788 08 01 
E-post: alexander.luiga@tctech.se 
www.tctech.se 

 
Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 
maj 2017 kl. 8.00 C.E.T. 

 
Om TC TECH  
TC TECH utvecklar och tillverkar industriella produktionssystem för avancerade plastdetaljer med precision 
på nanonivå. Teknologin baseras på en patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt 
och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis fokuserar TC TECH på system för tillverkning av  
s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar, som kan göras tunnare med avancerade nano-mönster till en 
låg produktionskostnad. Metoden har potential att bli en ny standard inom bildskärmsindustrin. Tekniken 
lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material. TC TECH har sitt huvudkontor i 
Karlshamn samt forskning och utveckling i Stockholm.  

TC TECHs aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 


