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LC-TEC FÅR AMERIKANSKT PATENT UTFÄRDAT INOM AFFÄRSOMRÅDE 
SMARTA GLASÖGON 
 
LC-Tec Displays AB har fått ett amerikanskt patent utfärdat inom affärsområde Smarta glasögon. 
Patentet beskriver en adresseringsprincip som förbättrar prestandan hos LC-baserad filter i AR-
glasögon. 

”Vi har under de senaste 10 åren byggt upp en patentportfölj som skyddar våra produkter inom de 
prioriterade affärsområdena Kamera, Smarta glasögon och 3D. De flesta av dessa patent beskriver 
en produktdesign vilken ger bättre prestanda jämfört med konventionella alternativ. Det som 
skiljer detta senaste patent från våra tidigare är att det har ett bredare tillämpningsområde och 
potentiellt kan vara intressant för tillverkare av AR-glasögon även om de inte använder LC-Tecs 
produkter. Vi kommer i början av nästa år undersöka intresset för detta patent från befintliga 
kunder, inkluderande multinationella amerikanska teknikföretag.”, säger Jesper Osterman, VD vid 
LC-Tec Displays AB. 
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Om LC-Tec 
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. 
liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av 
olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-
modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande 
ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, 
tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge 
finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. 
Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om  
LC-Tec finns på www.lc-tec.se. 
 
Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 december 2020 kl. 8:30 CET. 


