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Pressmeddelande den 5 februari 2020 

 

TCECUR byter marknadsplats till Nordic Growth Market  
 

Nordic Growth Market noterar idag säkerhetskoncernen TCECUR (TCC) på tillväxtmarknaden, 

Nordic SME. TCECUR byter därmed marknadsplats från Nasdaq First North där bolaget har 

varit noterat sedan 2017.   

 

 
 

– Som ett led i att få ökad visibilitet och ett mer kostnadseffektivt sätt att nå investerare har vi blivit 

godkända för notering på Nordic Growth Market, en entreprenöriellt profilerad börs med tillväxt som 

central affärsmodell. Våra huvudägare Mertiva och Arbona har under flera år med gott resultat arbetat 

med Nordic Growth Market som även har en attraktiv intäktsdelningsmodell som är fördelaktig för 

noterade bolag. Vi ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap med Nordic Growth Market, säger Ole 

Oftedal, VD för TCECUR Sweden AB. 

 

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenhet från leveranser till 

stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade 

inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation 

till samhällets mest krävande kunder.   

 

– Vi välkomnar TCECUR till Nordic Growth Market och deras val att använda oss som sin tillväxt-

partner. TCECUR är ett spännande teknikbolag inom säkerhetsbranschen och vi ser fram emot att vara 

del av deras fortsatta tillväxtresa, kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.  
 

För ytterligare information kontakta: 

Tommy Fransson, vVD, Nordic Growth Market, e-post: tommy.fransson@ngm.se  

telefon: 08 566 390 49 

Ole Oftedal, VD, TCECUR Sweden AB, e-post: ole@tcecur.se  

telefon: 070-592 75 99 
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