
TCECUR vinner nya affärer via dotterbolaget AW Technic
TCECURs dotterbolag AW Technic har tecknat en affär med en ny multinationell kund i datorspelbranschen. Den initiala ordern uppgår till
drygt 5 MSEK, med leverans under 2018. Avtalet innebär installation av integrerade säkerhetssystem med passersystem, larm och
kameraövervakning i Stockholm och Göteborg.
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"Det är med stor glädje och ära som vi tar oss an detta prestigeprojekt och välkomnar ytterligare en stor multinationell kund från IT världen
och datorspelbranschen. Med en hög kvalitet på både våra produkter och vår leverans installerar vi passersystem, larm och
kameraövervakning, och kopplar därmed upp kundens svenska kontor mot deras globala säkerhetsplattform. Detta är ytterligare tecken på att
säkerhetsbranschen är på väg bort från lokala system till fördel för stora, globala, uppkopplade säkerhetsplattformar. AW Technics fokus på
världsomspännande, integrerade säkerhetssystem, samt nära samarbete med världsledande globala leverantörer som Honeywell, Tyco, Axis
och HID, har aldrig tidigare känts så rätt i tiden"  säger Per Lindstrand VD på AW Technic. 
 
”Denna order fastställer definitivt att AW Technics erbjudande är mycket starkt och attraktivt. AW Technic som har drygt 50 % av sin försäljning
och installation utanför Sverige visar återigen att deras säkerhetslösningar är konkurrenskraftiga på samtliga marknader.”, säger Ole Oftedal
VD och koncernchef TCECUR. 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
 
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 70 592 75 99 
Ole.oftedal@tcecur.se 
https://tcecur.com   
 
Per Lindstrand VD AW Technic 
+46 70 646 59 31 
Per.lindstrand@awtechnic.se 
http://www.awtechnic.se
 
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Oktober 2018 kl. 12.00 CET.  


