
TC TECH meddelar om påverkan av covid-19 samt
implementerade åtgärder för att reducera bolagets operativa
kostnader
TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolagets möjligheter att fysiskt träffa kunder och
potentiella kunder för närvarande är starkt begränsade till följd av covid-19-pandemin. Istället
används digitala möten i hög utsträckning. Tester åt kunder i Asien fortgår dock vid TC TECHs
anläggning i Spånga, och även i övrigt fortlöper verksamheten i stort sett enligt plan med
undantag för nämnda begränsningar avseende marknadsbearbetning.
– Osäkerheten avseende hur länge Covid-19 pandemin kommer att påverka verksamheten har medfört att vi reducerat våra
löpande kostnader, bland annat genom korttidspermitteringar med 40%. Samtidigt som dessa åtgärder sänker bolagets
kostnader kan vi snabbt skala upp verksamheten igen när situationen normaliseras, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Sammantaget är TC TECHs bedömning att den rådande covid-19-situationen främst kommer att påverka bolaget i form av en
tidsmässig förskjutning av förväntade kundorder. Det underliggande intresset för TC TECHs teknologi bedöms vara fortsatt starkt
och ökande inom samtliga relevanta marknadssegment.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 april 2020 08.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en
egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi
lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset
från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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