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Hållbarhetspolicy CTT Systems
Värdeskapande hållbarhetsarbete
För CTT är hållbarhet sammankopplat med långsiktigt värdeskapande och en allt
viktigare komponent i utvecklingen av affären. Ståndpunkten är att
hållbarhetsfrågornas strategiska vikt kommer att fortsätta öka över tid. CTT utvecklar,
certifierar, tillverkar och marknadsför produkter som aktivt reglerar luftfuktigheten i
flygplan vilket minskar flygindustrins påverkan på både människa och miljö. I
utvecklingen mot en mer klimatanpassad flygindustri kan CTT bidra med lösningar,
som skapar värde för både kunder och samhälle.
Intressenternas förtroende är avgörande för att bedriva och utveckla CTTs verksamhet
på ett framgångsrikt sätt. Det är viktigt att samtliga medarbetare lever upp till normer
och krav från omgivningen och förvaltar detta förtroende. Att agera transparent och
föra en kontinuerlig dialog med intressenter är en förutsättning för det. På samma sätt
är det avgörande att bedriva en hållbar verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
Denna hållbarhetspolicy är ett utryck för styrelsens förväntningar på hur CTTs
verksamhet bedrivs men omfattar också hur vi förhåller oss i relationen till kunder,
leverantörer och andra partners. Syftet med hållbarhetspolicyn är att på ett
övergripande plan fastställa en strategisk riktning för CTTs hållbarhetsarbete.

Organisation, ansvar och uppföljning
Det är VDs ansvar att omsätta policyns innehåll i praktiken. Detta kan innefatta att
upprätta en relevant organisation, identifierar väsentliga hållbarhetsområden, utveckla
handlingsplaner och riktlinjer samt formulera mål som säkerställer att
hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och är integrerat i verksamheten. Styrelsen har
beslutat att CTT ska upprätta en hållbarhetsredovisning som lever upp till kraven i den
lagstiftning som träder i kraft med start rapporteringsåret 2017, även om bolaget inte
formellt omfattas av lagkravet.
Styrelsen följer årligen upp hållbarhetsarbetet, och det åligger även styrelsen att
regelbundet göra en översyn för att säkerställa hållbarhetspolicyns relevans.
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Övergripande åtaganden
CTT ska arbeta för att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i hela sin
verksamhet. Det innebär att CTT ska bedriva en finansiellt hållbar verksamhet som
säkrar fortlevnad och utveckling över tid. Bolaget ska respektera mänskliga rättigheter
och verka för goda arbetsförhållanden genom hela värdekedjan. CTT ska vidare arbeta
aktivt för att minska sin miljöpåverkan och motverka korruption.
CTT ska följa lagstiftning och reglering på samtliga marknader där bolaget är verksamt.
Miljö
Inom miljöområdet ska CTT arbeta för att kontinuerligt minska den egna miljöpåverkan
genom ett systematiskt och relevant förbättringsarbete. Bolaget ska aktivt ta del av
den tekniska utvecklingen och bidra till att minska flygindustrins koldioxidutsläpp och
motverka klimatförändringar.
Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
CTTs arbete för att värna om mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor grundar sig i
internationella konventioner och överenskommelser. CTT ska inte acceptera någon
form av diskriminering på arbetsplatsen, och ska verka för ökad jämställdhet och
mångfald. CTT ska tillhandahålla en säker arbetsplats som bidrar till välmående
medarbetare med goda förutsättningar för utveckling och för att genomföra sina
arbetsuppgifter.
Leverantörer
Arbetet för att främja mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor ska även omfatta
bolagets leverantörsled. CTT ska arbeta aktivt för goda arbetsvillkor och respekt för
mänskliga rättigheter även utanför den egna verksamheten. CTT ska arbeta
förebyggande genom att tydliggöra förväntningar och ställa krav på bolagets
leverantörer.
Affärsetik
CTTs verksamhet ska präglas av en hög affärsetik och bolaget ska värna om god
affärssed i alla relationer. Risker för mutor, bestickningar och andra former av
korruption ska aktivt förebyggas.
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