
 
 

 
Pressmeddelande 2020-08-19 
 
TCECURs dotterbolag Access World Technic (AWT) utser 
försäljningsansvarig för Asien i Singapore 
 
TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag AWT utser Elinna Tan som 
försäljningsansvarig för bolagets marknader i Asien-Stillahavsregionen (APAC). Elinna är bosatt i 
Singapore och kommer närmast från Honeywell Asien där hon har haft rollen som Global Sales 
Manager sedan 20 år tillbaka. 
   
”Det är med glädje och stolthet som vi välkomnar Elinna Tan till AWT och vårt internationella 
säljteam. Med Elinnas långa erfarenhet av globala säkerhetslösningar och multinationella kunder 
har hon skapat sig ett mycket stort och brett kontaktnät inom den internationella 
säkerhetsbranschen. AWT tar därmed ett stort steg framåt i vår globalisering och vi påbörjar nu 
uppstarten av vår egen affärshub i Singapore för Asia-Pacific.”, säger Per Lindstrand VD i AWT. 
 
”AWTs globala utveckling visar sig återigen vara en resa som attraherar seniora talanger inom 
den globala säkerhetsbranschen. Asia-Pacific är en mycket intressant marknad och med Elinna 
Tan i spetsen stärker vi både AWTs erbjudande för våra existerande kunder och möjliggör för 
vidare expansion inom regionen.”, säger Klas Zetterman CEO i TCECUR.  
 
Om AWT 
  
AWT är ett dotterbolag i koncernen som integrerar, installerar och driftar säkerhetslösningar 
främst till multinationella företag. Drygt 50 % av volymen kommer från den internationella 
marknaden. AWT har på ett par år växt från ca 10 MSEK till ca 40 MSEK under god lönsamhet. 
Med nära samarbete med världens ledande leverantörer utvecklar AWT kundunika lösningar 
inom säkerhet och övervakning.  
  
Om TCECUR 
  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från 
leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra 
dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade 
säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden 
består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande 
producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge 
AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.   
  
Bolagets aktie är listad på NGM Equity. 
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:  
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR  
+ 46 739 830402 
klas@tcecur.se  
 


