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LC-TEC STÄRKER LEDNINGEN INFÖR NÄSTA TILLVÄXTFAS
För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec nu
ledningen genom att påbörja rekryteringen av en VD som i tätt samarbete med nuvarande VD,
Jesper Osterman, kan utveckla bolaget vidare. Jesper Osterman som har varit ledare för LC-Tec
sedan 2012 kommer att fokusera på kundkontakter och affärsutveckling, och även vara vice VD.
Rekryteringen sker i samarbete med Academic Work.
”Jesper och hans team har framgångsrikt lett och utvecklat LC-Tec under flera år. Eftersom vi nu
går in i en ny tillväxtfas kommer antalet arbetsuppgifter att öka rejält framöver. En förstärkning i
ledningsgruppen och ledarskapet behövs därför. Styrelsen och Jesper kommer gemensamt att stöpa
om ledningsgruppen och förstärka den för framtiden. Jespers fortsatta starka engagemang och
unika kompetens är och förblir en viktig del av LC-Tec”, säger Ingvar Andersson,
styrelseordförande i LC-Tec Holding 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, polarisationsmodulatorer 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 3 september 2021 kl. 8:30 CET.
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