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PRESSMEDDELANDE - Söderköping, juli 2012 

Big Wednesday nr 4 - Additions 
 
Den 5 september är det dags för HTC:s nästa ”Big Wednesday”, som den här gången går 
under namnet ”Additions”. 
  
HTC började med konceptet Big Wednesday i september 2011 med målet att lansera våra 
många nya produkter under speciella tillfällen och nu, nästan på dagen ett år senare är det dags 
för vårt fjärde event som vi kallar ”Big Wednesday – Additions”. Lanseringen sker på vår 
hemsida och efter klockan 10:00 den 5 september kommer all information att finnas tillgänglig. 
Så gör en notering i din kalender att besöka vår hemsida den dagen för att få all information. 
 
Den 6-7 september ställer HTC ut på mässan DEMCON. Detta innebär att de som besöker vår 
monter under mässan kommer att kunna se de lanserade produkterna live redan dagen efter 
lanseringen. Om du planerar att besöka oss på DEMCON är ni välkomna att kontakta HTC för 
fribiljetter. 
 
För mer information om HTC, besök www.htc-floorsystems.com. 

Kontakt 
HTC Sweden AB, Tel: 0121- 294 00 
www.htc-floorsystems.com 
 
Om HTC Sweden AB 
Söderköpingsföretaget HTC Sweden AB är ett snabbväxande Gasell-företag som startades 1987 av Håkan och 
Gunn Thysell. Företaget är ett entreprenörsföretag inom golvvård och betongslipning. 1992 lanserades ett 
patenterat slipsystem och idag är HTC internationellt marknadsledande inom golvslipsystem baserat på 
diamantteknologi och patenterade tekniska lösningar. HTC har även utvecklat unika golvlösningar som 
rekommenderas av SNF inom bland annat polerad betong under varumärket HTC Superfloor™ och nyligen  
 
introducerades också det unika diamantbaserade städ- och underhållssystemet Twister™ internationellt i ett 60-tal 
länder. Huvudkontoret med produktutveckling och produktion finns i Söderköping. Dotterbolag finns i USA, 
Tyskland, England och Frankrike. I USA finns även specialiserad produktion. Sedan augusti 2006 är brittiska 3i 
Group minoritetsägare i HTC Sweden. 3i är världsledande inom private equity och fokuserar bland annat på 
minoritetsinvesteringar i organiskt snabbväxande företag och i organisationer som växer snabbt genom 
företagsförvärv. 


