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Bakgrund till starten av TC TECH 

•  Teknikutvecklingen för TC TECH startades 2005 inom M2 Engineering där fokus 
var att använda induktionsteknik för produktion av CD och DVD-skivo 

 
•  Patenten och verksamheten för induktionsteknologin köptes ut 2011 av CIMON 

Enterprise genom dotterbolaget TC TECH Sweden AB 

•  De skarpaste hjärnorna i världen på induktionsteknologi värvades 
 
•  TC TECH har med fokus på bildskärmsindustrin från 2011 till 2016 investerat c:a 

40 mkr i att vidareutveckla teknologin till nya nivåer och med flera nya patent  
 
•  Efter 4 års utveckling av teknologin gjordes en nyemission och börsnotering av 

TC TECH i slutet av 2015 och en kommersialiseringsfas påbörjades 



TC TECH  –  Mål & Vision 

 
•  Under de närmsta åren skall vi etablera TC TECHs system på 

marknaden för tillverkning av LGP till bildskärmar 

•  Vår vision är att etablera TC TECHs system som världsstandard för 
tillverkning av avancerade polymerbaserade produkter 

 
•  TC TECHs teknologi utgör ett potentiellt paradigmskifte när 

det gäller produktion av avancerade plastdetaljer 



LGP 

•  Syftet med LGP är att distribuera/fördela ljuset jämt över 
bildskärmen så att ljusstyrkan är enhetlig över skärmen  

•  Ju mer avancerat mönster desto jämnare och bättre ljus 

En av de viktigaste komponenterna i en bildskärm 
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Konkurrerande teknologier 

•  Det finns idag ett antal etablerade metoder att tillverka  en LGP med 
”enkla” mönster: 

–  Formsprutning – en LGP gjuts i en form som innehåller mönstret 

–  Valsning – LGP:n pressas igenom varma valsar varvid mönstret 
appliceras  

–  Screentryck – mönstret trycks med traditionell teknik för 
screentryck 

–  Laserbearbetning – mönstret skrivs ut med laser 
 
–  Ingen av de befintliga tillverkningsmetoderna klarar av att 

framställa den typen av avancerade LGP:s som marknaden 
nu efterfrågar 



TC TECHS produktionsmetod 

•  Vid tillverkning av LGP med TC TECHs teknologi pressas och präglas ett 
mönster in i en plastskiva mellan två induktionsaggregat 

•  Genom att plastskivan kan värmas upp snabbt, och kylas ned direkt med stor 
precision, uppnås hög kvalité i tillverkningsprocessen 

•  Sammantaget har TC TECHs tillverkningsmetod en rad fördelar: 
 

1.  Det går att tillverka avancerade mönster med ett mycket stort antal 
reflektorer med bättre optisk kvalité 

2.  LGPn  blir hållbar och gulnar inte över tiden 
3.  Krävs mycket mindre energi för att få ett bra ljus 
4.  LGPn kan göras tunnare med bibehållen effekt 
5.  Bildskärmen går att göra totalt sett tunnare 
6.  Tillverkningsprocessen är snabb och möjliggör därmed en låg 

produktionskostnad 
7.  TC TECH:s system kräver dessutom liten yta 

Ger högre kvalité och lägre produktionskostnad 



System 
Nyckelfärdiga produktionsenheter 

•  Vi har utvecklat två system för produktion av LGP och potentiellt även 
andra plastprodukter 

 

•  TC TECH har utvecklat ett mycket konkurrenskraftigt 
produkterbjudande 

 

•  TCP 1000 är anpassad för produktion av LGP 
på upp till 55 tum 

 
 
 
 

•  TCP 150 kan tillverka LGP på upp till 15 tum 
 
 
 



Affärsmodell 

•  TC TECH har utvecklat färdiga system som direkt kan sättas i produktion 

•  Försäljning sker dels via direkta kontakter med slutkunder och dels via distributörer och 
agenter 
–  Vi har skapat avtal med tre stora agenter i Korea, Taiwan/Kina respektive Japan– de 

absolut viktigaste länderna när det gäller bildskärmsutveckling och tillverkning 

•  Priset för ett system är mellan fyra- och nio MSEK beroende på modell och 
systemuppsättning vilket ger en bruttomarginal på c:a 70% 

•  TC TECH har etablerade processer för tillverkning av både komponenter och 
montering av system 

 
•  TC TECH har en betydande lönsamhetspotential redan vid låga leveransvolymer 

Produktionssystem med hög bruttomarginal 



Marknad 

•  TC TECHS marknad utgörs dels av bolag som tillverkar komponenter till 
bildskärmar och dels av bolag specialiserade på LGP 

•  De potentiella kunderna utgörs primärt av ett 15-tal bolag i Korea, Taiwan, 
Japan och Kina 
–  LG, Innolux (Foxconn), AUO, Samsung, Heesung, Raygen, Coretronic,  

R.O.E, BOE, Japan Display, Sakai Display Products + ett antal till 
–  Tillsammans står dessa aktörer för omkring 90 procent av 

bildskärmsmarknaden 
 

•  Antalet sålda bildskärmar per år närmar sig tre miljarder där smartphones är 
det snabbast växande segmentet 

•  TC TECH uppskattar marknaden för LGP c:a 50 Miljarder SEK per år 



Försäljning och tillväxt 

•  Efter noteringen och sedan slutet av 2015 har vi påbörjat en aktiv marknadsbearbetning 
 

•  Vi fick innan årsskiftet den första beställningen från kund i Taiwan 
 
•  Diskussioner och tester pågår med ett växande antal potentiella kunder. 

•  Att kunderna får till en effektiv matrisframställning är mycket viktigt och har blivit en del att 
hantera i försäljningsprocessen 

 
•  Vi har precis nått en överenskommelse om leverans om ytterligare ett system för 

produktionsutvärdering till en kund i Taiwan 

•  2016 är året vi skall börja få in teknologin på marknaden i asien 
 

•  Under 2017 är målsättningen att väsentligt öka försäljningen och etablera TC TECH som ett 
snabbväxande och lönsamt bolag 

 
 

Betydande försäljningsökning förväntas under kommande år 



Organisationsutveckling 

•  TC TECH går nu från att vara ett forskning/utvecklingsfokuserat bolag till att bli ett 
industriellt produktleveransbolag med stort fokus på den asiatiska marknaden 

 
•  Vi har under det här året genomfört en organisationsuppbyggnad där vi lyckats rekrytera 

ett flertal stjärnor till vårt lag 
 
•  Vi har nu teamet på plats som kan ta oss till en världsledande position 

•  Vice VD Alexander Luiga går from idag in som VD och tar fullt ansvar för våra kunder och 
verksamhet 

 
•  Presentation av Alexander och organisationen 
 
 



Organisation   

CEO	
Alexander	Luiga	

Market	
Alexander	Luiga	
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Alexander	Luiga	

CTO	
Jan	Jäderberg	

Senior	Mech.	Engineer	
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Manager	

Andreas	Lundquist	

Applica9on	Engineer	
Stefan	Strandberg	

System	Engineer	
Tin9n	Chien	
2016-06-01	

CFO	
Eva	Jonasson	

Accoun9ng	
Adekvator	

Supply	Chain	Manager	
Ingemar	Eriksson	

Power	supply	
Contract	manufacturer	

Presses	
Machine	supplier	

Assembly	Tool	
Mechanical	Tool	Shop	

Induc9on	Unit	

Metal	Parts	

Other	material	

Quality	Manager	&	
Projects	

Kjell	Bohlin	

Senior	Adviser	
Sven	Löfquist	

=	consultant	



Sammanfattning 

•  Vi har efter 4 års utveckling en världsunik tillverkningsteknologi med starkt patentskydd för 
framställning av avancerade plastdetaljer framme. Vi pratar nanoteknologi 

 
•  Vi går sedan noteringen från att vara ett forsknings/utvecklingsfokuserat bolag till att bli ett 

industriellt produktleveransbolag med stort fokus på den asiatiska marknaden 
 
•  Vi bygger tillsammans med kunder kunskap hur det kompletta systemet (dvs även kundens 

delar) skall fungera i produktionsmiljön 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan 
 
•  Vi har ett system på plats och nu ytterligare ett på väg för produktionsutvärdering 

 
•  Det finns ett stort intresse för vår teknologi 
 
•  Viktigt att vi inte tar tekniska genvägar i produktionsanpassningen. För när även detta sitter 

kommer det att ta fart 
 
 
 



En	ny	banbrytande	teknologi,	utvecklad	i	Sverige,	som	har	
poten9al	a:	bli	världsstandard	för	9llverkning	av	avancerade	

polymera	produkter.			


