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Bolagsstyrningsrapporten är upprättad
enligt årsredovisningslagen och Svensk kod
för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser
från Svensk kod för bolagsstyrning framgår
av texten nedan. Styrningen sker via
bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som
utses av bolagsstämman, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning av bolaget. CTT
har en valberedning och ett revisionsutskott. Hela styrelsen utför ersättningsutskottets uppgifter.
CTTs bolagsordning, stämmoprotokoll,
bolagsstyrningsrapporter och mer information om hur CTT styrs finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.ctt.se.
Denna rapport innehåller sammanfattad information om ett antal viktiga
bolagsstyrningsfrågor. Alla frågor kring
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bolagsstyrningen kan dock ej besvaras i
sammanfattad form varför denna rapport
skall läsas tillsammans med årsredovisningen där utförligare information finns,
se www.ctt.se.

1.

Aktieägare
Den 31 december 2017 hade bolaget 3 377
aktieägare. De tio största ägarna hade
ett totalt innehav motsvarande 53,9 % av
aktiekapitalet. För ytterligare ägaruppgifter, se bolagets årsredovisning under
avsnittet Aktien samt www.ctt.se.
Bolagets största enskilda aktieägare
Trulscom Förvaltning AB hade per 201712-31 ett aktieinnehav om 1 604 964 st
aktier motsvarande 12,8 % av samtliga
aktier. Bolagets bolagsordning innehåller
inga begränsningar i fråga om hur många
röster varje aktieägare kan avge vid en
bolagsstämma.

2.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) väljs styrelse och
revisorer. Där fastställs även arvoden för
styrelse och revisor och beslutas om resultaträkning och balansräkning för bolaget.
Bolagstämman förbereds och genomförs på
ett sådant sätt att förutsättningar skapas för
aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett
aktivt och välinformerat sätt.
Årsstämma 11 maj 2017
Årsstämma hölls den 11 maj 2017 på bolagets
kontor i Nyköping. Stämman beslutade om
omval av styrelseledamöterna Tomas Torlöf,
Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik
Ossborn, Göran Bronner och Nicolas Pinel.
Stämman valde även på valberedningens förslag Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.
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För utförligare information om de respektive styrelseledamöterna se www.ctt.se eller
avsnittet Styrelsen & revisorer i bolagets
årsredovisning.
Stämman beslutade vidare:
• A
 tt fastställa resultat- och balansräkning
samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016
samt att behandla årets resultat enligt
styrelsens förslag.
• A
 tt bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2016.
• A
 tt styrelsearvode ska utgå med 300
KSEK per år till ordförande och 125
KSEK per år per ledamot. Arvode för
utskottsarbete i revisionsutskottet ska
utgå med 25 KSEK per år per ledamot
och med 50 KSEK per år till dess ordförande. Revisorsarvode skall som tidigare
utgå enligt löpande räkning.
• A
 tt gällande ordning för valberedningen
inte ska ändras.
• A
 tt fastställa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilken i korthet ska bestå
av fast lön, eventuell rörlig ersättning,
övriga förmåner samt pension.
För fullständiga stämmobeslut se årsstämmoprotokoll på CTTs hemsida www.ctt.se.

3.

Valberedning
En valberedning har tillsatts som har till
uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning
till dessa inför kommande årsstämma.
Valberedningen består av fyra ledamöter.
Valberedningen är ett av bolagsstämman
utsett organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt,
i förekommande fall, procedurfrågor för
nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts,
tillvarata samtliga aktieägares intresse och
inte obehörigen röja vad som förekommit i
valberedningsarbetet.
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång,
sammankalla de fyra största aktieägarna
i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en
ledamot var. Om någon av dessa aktieägare
avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren.
Ordföranden behöver dock maximalt
tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om
valberedningen trots detta inte består av
minst fyra ledamöter, kan valberedningen
själv utse tillräckligt antal ledamöter bland
bolagets aktieägare. Vid konstituerande

möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart som möjligt,
dock senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandattid sträcker sig
från det att den bildas till dess att nästa
valberedning har sammankallats. Om
aktieägandet väsentligen förändras efter
det att valberedningen utsetts och ledamot
som utsetts av aktieägare som minskat sitt
ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande
skall därefter tillfråga aktieägare enligt
principerna ovan. Förändringar i ägarstrukturen som inträffat efter den 15 februari ska
inte leda till någon förändring av valberedningens sammansättning.
Svensk kod för bolagsstyrning anger
bland annat att styrelseledamöter kan ingå
i valberedningen, men ska inte utgöra en
majoritet av valberedningens ledamöter.
CTTs valberedning består av fyra ledamöter, varav två under 2017 var styrelseledamöter.
Inför årsstämman den 8 maj 2018 har
valberedningen genomfört flera möten där de
ärenden som ankommer på valberedningen
har beretts. Valberedningen har bestått av
representanter för fyra av bolagets största
ägare, dessa är Trulscom Förvaltning AB,
B/E Aerospace, Inc. (en del av Rockwell
Collins Inc.), Swedbank Robur Fonder och If
Skadeförsäkring AB. Tillsammans representerar dessa ca 34 % av bolagets aktier. Ägarna
har företrätts av Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB), Nicolas Pinel (B/E Aerospace, Inc.), Annika Andersson (Swedbank
Robur Fonder) och Tomas Torlöf (Trulscom
Förvaltning AB), även vald till ordförande
i valberedningen. Valberedningen har
inför årsstämman 2018 genomfört enskilda
intervjuer med samtliga styrelseledamöter.
Denna genomgång visar att styrelsen fungerar mycket bra och är väl sammansatt vad
avser kompetens och erfarenhet såväl som
kunskap om flygbranschen. Det finns ett
stort engagemang i styrelsearbetet med hög
närvaro hos ledamöterna. Detta har ställts
mot ett behov av förnyelse och på, en över
tid, delvis förändrad kravbild på kompetens
och engagemang. Valberedningen startade
mot den bakgrunden en sökprocess. I sitt
arbete med att ta fram förslag till styrelse har
valberedningen tillämpat Regel 4.1 i Svensk
kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt
beaktat behovet av mångfald och bredd inom
styrelsen avseende kompetens, erfarenhet
och bakgrund samt eftersträvat en jämn
könsfördelning. Bolagets föreslagna styrelse
kommer, enligt valberedningens uppfattning,
ytterligare förstärka den mångfald som krävs.
Målet att öka antalet kvinnor i styrelsen

har inte uppnåtts trots att valberedningen
mycket aktivt sökt lämpliga kandidater. För
ytterligare information, se valberedningens
motiverade yttrande.

4.

 tyrelsen och dess arbete
S
under 2017
Styrelsen ansvarar ytterst för hur bolaget
är organiserat och för förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Avrapportering
från bolagsledningen om verksamheten och
dess ekonomiska och finansiella status ges
regelbundet vid styrelsemöten och genom
rapporter till styrelsen och därutöver vid
behov. Verkställande direktören och styrelsens ordförande för en kontinuerlig dialog
om verksamheten. Styrelsen följer också
upp hur den interna kontrollen fungerar.
Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören tydliggörs i den skriftliga instruktion
till verkställande direktören, VD-instruktion, samt styrelsens arbetsordning som
styrelsen årligen fastställer vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman.
Dessa dokument är ägnade till att säkerställa
utvecklingen av bolaget samt att tillgodose
styrelsens behov av information och kontroll
av den löpande verksamheten.
Styrelsen bestod efter val på årsstämman av sex ledamöter. Vid styrelsemötena
närvarar bolagets VD och CFO som
föredragande. En närmare presentation av
styrelsen finns i bolagets årsredovisning
under avsnittet Styrelsen & revisorer.
Av styrelsens nuvarande sex ledamöter är
fem att betrakta som oberoende i förhållande
till bolaget, större aktieägare och bolagsledningen. Styrelsens ordförande Tomas Torlöf
bedöms inte som oberoende i förhållande till
större ägare.
Styrelsen har under 2017 utöver det
konstituerande styrelsemötet haft åtta styrelsemöten. Vid de fyra ordinarie sammanträdena följs den fastställda arbetsordningen
som föreskriver att följande punkter alltid
ska ingå: föregående protokoll, marknadsoch nulägesrapport, ekonomi, organisation, övriga frågor. Frågor som styrelsen
även behandlar under året är bl a strategier, affärsplaner, risker, ingångna avtal,
budgetar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer samt bolagets kapitalbehov. Av
styrelsens ledamöter har under året Nicolas
Pinel varit frånvarande vid möten den 9
februari samt den 10 april. Tomas Torlöf har
varit frånvarande vid mötet den 10 augusti.
I övrigt har närvaron varit fullständig under
de perioder ledamöterna ingått i bolagets
styrelse. Styrelsen har under året haft ett
strategimöte där bolagets långsiktiga mål
och övergripande frågor av strategisk natur
diskuterades. Styrelsen har även gjort en
2017
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intern utvärdering av VD och styrelsens
arbete. Utvärderingen av styrelsens arbete
har skett genom intervjuer och uppföljande
diskussion. VD-utvärderingen har skett vid
ett dedikerat möte i januari 2018.
För information om styrelsens arvoden
under 2017, se not 4 i bolagets årsredovisning. Årsredovisningen finns på www.ctt.se.

5.

Revisionsutskott
CTTs revisionsutskott består för närvarande
av styrelseledamöterna Göran Bronner,
Annika Dalsvall och Henrik Ossborn.
Revisionsutskottet granskar de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i
bolaget avseende den finansiella rapporteringen liksom väsentliga förändringar av
principerna i rapporteringen. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska
rapporter om internkontroll och processerna
för finansiell rapportering. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen.
Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla
styrelseledamöter och för revisorerna.
Revisorerna deltar på revisionsutskottets
möten vid flera tillfällen under året. CTTs
CFO samt Redovisningsansvarig deltar som
föredragande på utskottets möten. Revisorerna avrapporterar årligen sin granskning
av den interna kontrollen vid ett revisionsutskottsmöte. Revisorernas rapporter under
2017 har inte föranlett någon särskild åtgärd
från revisionsutskottet eller styrelsen. Bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet
2017 har översiktligt granskats av bolagets
revisorer. Revisionsutskottet har under
2017 haft fem möten. Av revisionsutskottets
ledamöter har under året Annika Dalsvall
varit frånvarande vid möte den 25 oktober. I
övrigt har närvaron varit fullständig under
de perioder ledamöterna ingått i bolagets
revisionsutskott.

6.

Ersättningsutskott
I CTT utgör styrelsen ersättningsutskott
eftersom bolaget sysselsätter ett relativt
litet antal personer och är av begränsad
komplexitet. Den beredning och de rutiner
som idag tillämpas avseende ersättningar är
ändamålsenlig och styrelsen i sin helhet är
delaktig. Utskottet utvärderar de pågående
och under året avslutade program för rörliga
ersättningar som gäller för bolagsledningen
och följer och utvärderar även tillämpningen
av de ”Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare” för 2017 vilka antogs på
årsstämman 2016 respektive 2017.
Frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor avseende verkställande
direktören bereds av styrelsens ordförande
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och han representerar ersättningsutskottet
vid förhandlingar om ersättningar. Beslut i
dessa frågor fattas av styrelsen i sin helhet.
Ersättning och andra anställningsvillkor för
övriga ledande befattningshavare förhandlas
och avtalas med verkställande direktören.
Vad gäller ledamöternas för ersättningsutskottets närvaro vid sammanträdena
hänvisas till ovan under avsnittet Styrelsen
och dess arbete under 2017.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för ledande befattningshavare är att
erbjuda kompensation som syftar till att
attrahera, motivera och behålla kvalificerad
kompetens för CTT.
Ersättning till verkställande direktör
och andra ledande befattningshavare skall
vara marknadsmässig och utgöras av en fast
grundlön, rörlig ersättning, pension samt
i vissa fall övriga förmåner. Verkställande
direktörens ersättning sätts av styrelsens
ordförande och godkänns därefter av
styrelsen. Med ledande befattningshavare
avses VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen.
Den totala årliga kostnaden för rörlig
ersättning (inklusive avsättning till
vinstandelsstiftelse) i bolaget, exklusive
kostnad för rörlig ersättning till VD, och
eventuellt utfall av långsiktig målstyrd
extralön (enligt nedan), uppgår till maximalt tio procent av vinsten före skatt, med
begränsning att den inte kan överstiga 30
procent av den på årsstämman beslutade
utdelningen till bolagets aktieägare eller
25 procent av total grundlön för samtliga
anställda i bolaget. För VD utgår rörlig
prestationsbaserad ersättning i enlighet
med på förhand uppställda mål med maximalt sex månadslöner. För varje enskild
anställd kan den rörliga ersättningen uppgå
till maximalt två månadslöner per år. Utbetalning av den rörliga ersättningen avsedd
för nyckelpersoner samt VD är villkorad av
att den investeras i CTT-aktier vilka ska
behållas under en avtalad tid. Härutöver
kan VD och marknadschef komma att
få så kallad ”långsiktig målstyrd extralön”. Bolagets totala maximala åtagande
avseende målstyrd extralön uppgår till 2,2
MSEK (räknat som bruttolön). Extralönen
är inte pensionsgrundande men kan växlas
mot pension.
Utfallet för 2017 har inneburet ett
totalt reserverat kostnadsbelopp för CTT
om 1,4 MSEK för rörlig ersättning till
ledande befattningshavare (exklusive
VD). Kostnadstaket för rörlig ersättning
avseende VD är fastställt till 1,2 MSEK,

medan reserverat utfall för 2017 uppgår
till drygt 0,7 MSEK. Total avsättning för
rörlig ersättning (inklusive vinstandelsstiftelse) uppgick för 2017 till 7,3 MSEK vilket
motsvarar 10,7 % av resultatet före skatt,
exklusive avdrag för rörlig ersättning. Det
totala kostnadstaket för rörlig ersättning
är 12,5 % av resultatet före skatt, exklusive
avdrag för rörlig ersättning.
Se även not 4 Personal i bolagets
årsredovisning. Årsredovisningen finns på
www.ctt.se.

7.

Företagsledningen
Verkställande direktören leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet
med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och enligt av
styrelsen fastställda mål och strategier.
Verkställande direktören tar i samråd
med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag
inför styrelsemöten, föredrar ärendena och
motiverar förslag till beslut.
I CTTs ledning ingick under 2017 VD,
CFO, marknadschef, utvecklingschef, kvalitets- och personalchef, produktionschef,
eftermarknadschef, platschef Gustavsberg
samt divisionschef CTT-Bribo. En närmare presentation av verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna finns i bolagets årsredovisning
under avsnittet Ledande befattningshavare.
Årsredovisningen finns på www.ctt.se.

8.

Internkontroll
Syftet med den interna kontrollen med
avseende på den finansiella rapporteringen är att ge rimlig säkerhet avseende
tillförlitligheten i denna och säkerställa att
de finansiella rapporterna är framtagna i
överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar
samt övriga krav på noterade bolag.
Styrelsen i CTT har det övergripande
ansvaret för att bolaget har en effektiv
internkontroll. VD ansvarar för att det
finns en process och organisation som
säkerställer den interna kontrollen och
kvalitén i den finansiella rapporteringen till
styrelse och marknad.
CTTs ekonomiorganisation leder en
inarbetad process för finansiell rapportering
som syftar till att säkerställa en internkontroll på hög nivå. Rutinerna för internkontroll omfattar alla led i den finansiella rapporteringen, från den initiala registreringen
av transaktioner i varje dotterbolag och
vidare till konsolidering, kvalitetssäkring,
analys och rapportering på bolagsnivå.
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Inom bolaget arbetas det enligt regler för
firmateckning och fullmakter för beslutsfattande och godkännande av kostnader,
godkännande regler för investeringar
med mera. Reglerna framgår av en attestförordning för berörda chefspersoner.
I syfte att säkerställa fullständighet och
riktighet i den finansiella rapporteringen
och att den överensstämmer med IFRS respektive ÅRL leds rapporteringsprocessen
från ekonomifunktionen vid huvudkontoret och såväl den legala som den interna
rapporteringen utförs i nära samarbete med
verksamheten för att säkerställa en korrekt
rapportering avseende resultaträkning,
balansräkning, eget kapital och kassaflöde.
Kombinationen roller och ansvar,
arbetsbeskrivningar, IT-system, kunskap och erfarenhet skapar en miljö som
fortlöpande följs upp för att identifiera och
hantera potentiella risker.
Kontrollaktiviteterna följer strukturen i
rapporteringsprocessen och ekonomiorganisationen.
CTTs styrelse erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende bolagets ställning
och resultatutveckling. Styrelsen behandlar
såväl alla kvartalsbokslut som bokslutskommuniké och årsredovisning innan dessa publiceras samt följer upp, med hjälp av revisionsutskottet, den granskning av internkontroll
och finansiella rapporter som utförts internt
och av de externa revisorerna.
Styrande dokument såsom policyer
och instruktioner uppdateras löpande i
moderbolagets kvalitetssystem och finns
tillgängliga för personalen via bolagets
intranät ”Ledstjärnan” och kommuniceras
genom formella och informella kanaler.
Information till externa parter kommuniceras löpande på bolagets hemsida 
www.ctt.se där nyheter och pressmeddelanden publiceras. Pressmeddelanden, kvartalsrapporter och annan reglerad extern
publik kommunikation sker via Cision AB.
Därutöver finns en fast agenda för
kommunikation med aktieägare rörande
bolagsstämma och annan ägarinformation.
Årsredovisningen görs tillgänglig för aktieägare och allmänhet både i skriftlig form
och genom publicering på bolagets hemsida
www.ctt.se.
Orderläge, försäljningsstatistik och
kassaflöde följs upp kontinuerligt medan
fullständiga och heltäckande bokslut
tillsammans med komplett rapportering till
styrelse genomförs kvartalsvis samt för hela
räkenskapsåret.
VD och dennes ekonomiorganisation är
ytterst ansvarig för den löpande uppföljningen
av den finansiella informationen för bolaget.

Kvaliteten i den finansiella rapporteringsprocessen och i den interna kontrollen
utvärderas av bolagets ekonomifunktion
kvartalsvis som ett led i kvalitetssäkringsarbetet. Därtill följs den konsoliderade
informationen upp av styrelsen. De externa
revisorerna granskar löpande den interna
kontrollen avseende finansiell rapportering.
Särskild granskningsfunktion
CTT har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision) eftersom CTT
är förhållandevis litet och har en enkel
juridisk och operativ struktur och väl
utarbetade styr- och internkontrollsystem.
Styrelsen följer upp bolagets bedömning av
den interna kontrollen bland annat genom
kontakter med bolagets revisorer. Det har
tidigare heller inte framkommit några
brister i den interna kontrollen som skulle
motivera en förändring och tillsättande
av en internrevision. Styrelsen har mot
bakgrund av ovanstående valt att inte ha en
särskild internrevision.

9.

Revisorer
Vid årsstämman den 11 maj 2017 beslöt
stämman i enlighet med valberedningens
förslag att Grant Thornton Sweden AB
väljs såsom bolagets revisionsbolag med
Joakim Söderin som huvudansvarig revisor
för en period om ett år. Bolagets revisorer
medverkar vid flera av revisionsutskottets
möten varje år och informerar då om sina
iakttagelser om bolagets interna rutiner
och kontrollsystem. Revisionsutskottets
ledamöter har då tillfälle att ställa frågor.
Därefter rapporterar revisionsutskottet
revisorns iakttagelser vidare till styrelsen.
Revisionen avrapporteras till aktieägarna i form av revisionsberättelse som
utgör en rekommendation till aktieägarna
inför beslutspunkterna på årsstämman om
fastställande av bolagets resultaträkning
och balansräkning, disposition av bolagets
vinst samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Arbetsinsatserna för revisorerna omfattar bland annat kontroll av efterlevnaden
av bolagsordningen, aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen samt International
Financial Reporting Standards (IFRS),
frågor rörande värdering av poster i balansräkningen, uppföljningar av väsentliga
redovisningsprocesser samt av styrning och
ekonomisk kontroll.
Riskanalys
CTTs verksamhet påverkas av ett antal
risker som har effekter på CTTs resultat
och finansiella styrka. Vid bedömning av

CTTs framtida utveckling är det av vikt
att bedöma möjligheter till resultattillväxt
vägt mot riskerna. De riskfaktorer som har
störst betydelse för CTTs framtida utveckling finns beskrivna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen under rubriken
risker. Årsredovisningen går att ladda ned
på www.ctt.se. CTTs ledning har som
policy att beakta dessa riskers inflytande på
beslut som fattas. CTT har ett mycket nära
samarbete med bolagets revisorer för att på
ett tidigt stadium kunna identifiera risker.
Revisorerna gör årligen en genomgång av
de interna rutinerna för riskminimering
vilken avrapporteras till styrelsen såväl
skriftligen som muntligen.
Bolagsordning
I bolagsordningen är bland annat fastslaget
bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till
bolagsstämma, ärendebehandling under
årsstämma och var stämma ska hållas. För
nu gällande bolagsordning, antagen 13 maj
2015, se www.ctt.se.
Information och kommunikation
Bolagets information till aktieägarna och
andra intressenter ges via årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna,
pressmeddelanden och bolagets hemsida,
www.ctt.se.
På hemsidan finns också finansiella
rapporter och pressmeddelanden för de
senaste åren samt information om bolagsstyrningen. Den interna informationen och
externa kommunikationen regleras på övergripande nivå i den av styrelsen fastlagda
informationspolicyn, se www.ctt.se.
CTTs externa redovisningsmaterial
och investerarrelationer (IR) skall präglas
av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet
och snabbhet. Kvalitet är ett ledord, men
informationsutgivningen skall även vara
kostnadseffektiv. Informationen skall möta
de krav som marknadsplats och sedvänja
kräver. Distributionen av pressmeddelanden, delårsrapporter och bokslutskommuniké samt övrig reglerad extern publik
kommunikation, offentliggjord i enlighet
med Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter och EU:s marknadsmissbruksförordning, sker via Cision AB. Genom
Cisions försorg når informationen snabbt
och samtidigt till börsen, finansinspektionen, media, banker, ratinginstitut,
större aktieägare samt större kunder och
leverantörer.

2017

I CTT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 4

Bolagsstyrningsrapport

Ledande befattningshavare

Torbjörn Johansson

Stefan Hammar

Torleif Nilsson

VD, född 1958.

Produktionschef, född 1959.

Utvecklingschef, född 1960.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik Linköpings
Tekniska Högskola. Elevingenjörsutbildning på
SAAB flygdivision 1982–1983.

Utbildning: Gymnasieingenjör maskinteknik
1983.

Utbildning: Gymnasieingenjör maskinteknik
1980.

Tidigare erfarenhet: Konstruktion Studsvik
Energiteknik AB 1984–1990. Enhetschef konstruktion, tillverkning, el och elektronik Studsvik
Nuclear AB 1990–2001. Konstruktionschef
Studsvik Nuclear AB 2001–2005. Konstruktionsoch laboratoriechef Studsvik Nuclear AB 2005.
Produktionschef på CTT Systems AB från 2006.

Tidigare erfarenhet: Beräkningsingenjör hållfasthet på JAS39 Gripen, Saab AB, 1982–1998.
Utnämnd till Försteingenjör inom Hållfasthet
Flygplanssystem 1990. Sektionschef Systemhållfasthet inom avdelning Vapenintegration &
Strukturteknik, Saab Aerosystems 1999–2007.
Utvecklingschef CTT Systems AB från 2007.

Antal aktier i CTT: 1 098 st.

Antal aktier i CTT: 10 247 st.

Daniel Ekstrand

Peter Landquist

CFO, född 1981.

Sälj och marknads chef, född 1958.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i
Stockholm 2005. Scania Trainee program 20052006,

Utbildning: Examen Industritekniskt Gymnasium
1976.

Tidigare erfarenhet: Utvecklings-ingenjör på
JAS39 Gripen, SAAB 1983–1988. Utvecklingsingenjör/chef EPI GmbH (nuvarande Telair) i
Bayern Tyskland 1988–1991. Teknisk Chef Elektrometall GmbH i Bayern Tyskland 1991–1996.
Teknisk chef CTT Systems AB 1996–1997. VD
CTT Systems AB från 1997.
Antal aktier i CTT: 43 067 st.

Maria Wester
Kvalitets- och personalchef, född 1966.
Utbildning: Gymnasieingenjör El-Teleteknik.
Högskoleexamen i företagsekonomi på Örebro
universitet. Studier i kvalitetsteknik på MDH.
Diplomutbildning i personaladministration.
Tidigare erfarenhet: Projektledning/försäljning
Trade Motion 1988–1989, teknisk/ekonomisk assistent Burndy AB/FCI 1990–1995. Kvalitets- och
personalchef på Framatome Connectors Sweden
AB 1995–1999. Kvalitetschef CTT Systems AB
1999-2005. Kvalitets- och personalchef från
2005.
Antal aktier i CTT: 4 658 st.
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Tidigare erfarenhet: Financial Controller Scania
2006-2009, Redovisningschef Engine Production Scania 2009-2011, Ekonomichef Engine
Machining & Foundry 2011-2013, Ekonomichef
Bergsgruppen i Nyköping 2013-2015. CFO på
CTT Systems AB från 2016.

Tidigare erfarenhet: Produktion och konstruktion
AB Nyge Aero 1986–1993. Konstruktionschef
CTT Systems AB 1993–1998. Teknisk chef
1998–2004. Teknisk Försäljning 2004–2006.
Eftermarknadschef 2006-2011. Sälj, marknads
och eftermarknadschef 2011-2014. Avdelningschef Sales and Marketing från 2015.

Antal aktier i CTT: 1 883 st.

Antal aktier i CTT: 3 821 st.

Bolagsstyrningsrapport

Per Gustafsson

Tony Rosendal

Eftermarknadschef, född 1960.

Divisionschef CTT-Bribo, född 1967.

Utbildning: Examen Flygtekniker 1984.

Utbildning: Examen Maskintekniskt Gymnasium
1987.

Tidigare erfarenhet: Produktion, arbetsledning,
operatör målflyg och certifieringspersonal AB
Nyge Aero 1981-1987. Produktion och certifieringspersonal Crossair AG Basel 1997-2003.
Kvalitetschef och flygteknisk instruktör, Flygteknik Technical Training 2001-2012. Sälj, marknad
och eftermarknad CTT Systems AB 2012-2014.
Avdelningschef Customer Support från 2015.

Tidigare erfarenhet: Planering, inköp och
produktionschef Ogo AB 1988–2000. Produktionschef Mönsterås Metall AB 2000–2008. VD
Bribo Mekaniska AB 2008-2016. Divisionschef
CTT-Bribo från 2017.
Antal aktier i CTT: 8 582 st.

Antal aktier i CTT: 420 st.

Tommy Ahlsved
Platschef Gustavsberg, född 1981.
Utbildning: El- och tele gymnasium.
Tidigare erfarenhet: Servicetekniker Engström
Telecom AB 2001-2002. Avdelningschef
Engström Telecom AB 2002-2005. Egen
företagare 2005-2006. Inköpare Anovo Nordic
AB 2006-2008. IT konsult Teubit AB 2008-2009.
Instruktör Anovo Nordic AB 2009-2011. Inköpare,
kvalitetskoordinator, inköps- och produktionschef, platschef Catron Elektronik AB 2011-2014.
Platschef Gustavsberg CTT Systems AB från
2015.
Antal aktier i CTT: 464 st.
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Styrelse

Tomas Torlöf

Annika Dalsvall

Nicolas Pinel

Ordförande, född 1967.

Född 1958

Född 1956.

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska
Högskolan.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Utbildning: DESS IAE Paris och Université Paris
X, Harvard Business School PMD.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag, Pelago Venture
Partners AB, M2J Holding AB, Tilgin Holding AB,
Nilgir AB, Tilgin AB, tGem AB, HGA Software AB.
Styrelseledamot sedan 2013.
Antal aktier i CTT: Äger genom Trulscom Förvaltning 1 604 964 aktier i CTT.

Henrik Ossborn
Född 1969.
Utbildning: Juris kandidat Lunds Universitet
Advokat och delägare Advokatfirman Vinge.
Styrelseledamot i CTT sedan 2012.

Övriga uppdrag: Head of Contracts Scandinavian
Airlines System. Styrelseledamot i CTT sedan
2013.
Antal aktier i CTT: Äger 250 st aktier i CTT.

Antal aktier i CTT: Äger 0 st aktier i CTT.

Mats Lundin
Född 1959.

Född 1962.

Övriga uppdrag: Vice President, Supply Chain,
Scanfil oyj. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Lovima AB
samt MaBro AB. Styrelseledamot E9 samt Bluestep AB, Industriell rådgivare till EQT. Styrelseledamot i CTT sedan 2015.

Antal aktier i CTT: Äger 3 000 st aktier i CTT.

Revisor
Joakim Söderin
Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB.
Revisor i bolaget sedan 2011.
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Göran Bronner

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi,
Linköpings Tekniska Högskola.

Antal aktier i CTT: Äger 0 st aktier i CTT.
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Övriga uppdrag: Corporate Vice President,
Account Management Rockwell Collins Interior
Systems. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom.

Antal aktier i CTT: Äger: 198 709 aktier i CTT.

