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LC-TEC DISPLAYS AB TECKNAR AVTAL MED AMERIKANSK FÖRSÄLJNINGSAGENT

LC-Tec har gjort betydande framsteg med sitt elektroniskt variabla ND-filter PolarView®-eND i strävan 
att omdefiniera filtersystem för fotograferings- och filmapplikationer. Företagets lösningar är på väg att bli 
den nya standarden för variabel ND och LC-Tec fortsätter att växa med sina senaste framgångar. För att 
ytterligare stärka framtida utvecklings- och marknadsföringsaktiviteter är LC-Tec glada att kunna meddela 
att Ryan Avery ansluter som konsult och försäljningsagent för utvalda applikationer.

Ryan Avery har 25 års erfarenhet av försäljning och tillverkning av optiska produkter för fotografering och 
film. Hans tidigare anställningar inkluderar de branschledande optiktillverkarna Schneider Optics och 
Formatt Hitech.

Avery har också varit involverad i utformning av designspecifikationer, marknadsundersökningar och 
försäljning av flera optiska filter och linser för film- och industrimarknaderna, inklusive Hollywood Black 
Magic, Platinum IRND, Firecrest IRND, Schneider Xenon FF Prime och Cine Xenar Prime, Veydra Mini 
Prime, samt Tokina Cinema Vista Prime. Han grundade även Revar Cine år 2014, ett framgångsrikt 
företag specialiserat på optiska filter till kameror som används inom filmindustrin.

Averys djupa tekniska och marknadsmässiga kunnande kommer att ge LC-Tec ett betydande tillskott för 
identifiering av potentiella partners och produktval på marknaden för professionell bildinfångning.

"LC-Tec är unikt positionerat för att tillhandahålla nästa nivå av banbrytande optiska filterlösningar med 
en stark bas i patenterad teknik och egen tillverkningskapacitet. Jag är glad över att spela en roll i 
utvecklingen av denna banbrytande teknik och få introducera den till tillverkare av professionella 
kameratillbehör. PolarView®-eND möjliggör elektronisk styrning av optisk densitet och ersätter 
glasbaserade filter. Det är en disruptiv teknik som har goda möjligheter att ersätta traditionella lösningar på 
en mycket stor global marknad. Applikationerna för denna produkt i professionell bildinfångning är 
betydande i omfattning och storlek. Jag är glad över att hjälpa till på resan med LC-Tec-teamet för att 
tillhandahålla bestående värde och lösningar utöver nuvarande marknadserbjudanden.", säger Ryan Avery.

"Vi är mycket glada över att kunna tillkännage samarbetet med Avery. Hans långa erfarenhet från 
professionell bildinfångning, avseende såväl produktutveckling som marknadsföring, kommer att tillföra 
stort värde till LC-Tec. Vi förväntar oss att detta kommer att accelerera vår tillväxt inom affärsområdet 
kamera", säger Olle Westblom, VD på 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, 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 20 januari 2023 kl. 8:15 CET.
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