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CTT´s 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.
Extern information

Tystnadsplikt, alla anställda har tystnadsplikt gällande affärs- och produktinformation som inte har
offentliggjorts via årsredovisningar, delårsrapporter eller pressreleaser. De som har rätt att uttala sig
externt om CTT´s affärer och finansiella läge samt lämna förtydligande kring tidigare offentliggjort
material är CEO och CFO liksom CTT´s styrelseordförande. Vad gäller affärer äger även CTT´s
Försäljningschef samt Vice VD rätt att uttala sig externt.
Kontakter med media
De som har rätt att uttala sig externt om CTT´s affärer och finansiella läge är CEO och CFO liksom
CTT´s styrelseordförande (i enlighet med aktiebolagslagen och gällande CEO-instruktion fastställd av
styrelsen). Vad gäller affärer äger även CTT´s Försäljningschef samt Vice VD rätt att uttala sig
externt. Vid frågeställningar från aktieägare, journalister mm hänvisas till dessa.
Kontakter med aktieägare och kapitalmarknadsaktörer
Kontakter med analytiker, institutionella aktieägare och övriga kapitalmarknadsaktörer samt övriga
aktieägare ska utföras av CEO, CFO eller Styrelsen ordförande.
CTT skall aktivt samt på ett seriöst och trovärdigt sätt informera aktiemarknadsaktörer och övriga
intressenter. Det är upp till CEO att avgöra vilken resursinsats som är motiverad i de enskilda fallen.
Vid mycket speciella tillfällen får ej offentliggjord information lämnas selektivt, t ex vid planerad
nyemission, vid förhandlingar om företagsköp eller vid kontakter med ratinginstitut. Mottagaren skall
då göras medveten om att detta är konfidentiell information och att mottagaren därmed blir insider.
I samband med dessa speciella tillfällen förs loggbok eller likande i enlighet med gällande regelverk.
Distribution av pressmeddelanden och redovisningsmaterial

Extern redovisningsinformation, delårsrapporter och bokslutskommuniké, offentliggörs i enlighet med
föreskrifter som utgår från gällande börskontrakt. Detta sker genom användande av Cisions (eller
annan leverantör som tillhandahåller motsvarande tjänster) informationstjänster.
Syftet är att skapa en sund, rättvis och tillförlitlig grund för aktiemarknadens bedömning genom att
alla väsentliga avtal, händelser eller beslut, som kan påverka värderingen av CTTs aktier, omedelbart
skall offentliggöras.
I informationsarbetet ska avvägning ske mellan skyldighet att lämna information till aktieägare och
andra intressenter, rättighet att av kommersiella eller andra skäl fördröja information och skyldighet att
likabehandla alla aktieägare och andra intressenter. Risken för selektiv information ska alltid beaktas
utifrån gällande regler om marknadsmissbruk. Samtliga pressmeddelanden och liknande extern
information skall godkännas av CEO, CFO eller Styrelsens ordförande. Kallelse till bolagsstämma sker
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet i enlighet med
bolagsordningen.
Hemsida
CTT´s hemsida skall uppfylla de formella krav som Stockholmsbörsen ställer, men även innehålla
information som kan förväntas av ett börsnoterat bolag med internationell verksamhet.
Policy kring rykten och informationsläckor
CTT har som policy att inte kommentera rykten som berör bolaget eller enskilda affärshändelser.
CTT´s respons till rykten är alltid ”inga kommentarer”, såvida inte börsreglerna föreskriver annat.

Bolaget skall på alla nivåer hantera känslig information på sådant sätt att risken för "läckage"
minimeras. Endast när ryktesspridning bedöms som skadlig för verksamheten, kan bolaget välja att
lämna klargörande information. När väsentlig företagshändelse är nära förestående, eller om sådan
kan antas kunna inträffa, eftersträvar företagets ledning att ha förberett pressmeddelande, dokument
eller annat yttrande ägnad att snabbt kunna offentliggöras.
Ovanstående informationspolicy är fastställd av styrelsen i CTT Systems AB 2007-08-28, med senaste
uppdatering godkänd av CEO 2020-12-30.
Personal som vid ovanstående datum innehar befattningar nämnda i informationspolicyn
Torbjörn Johansson, CEO
Daniel Ekstrand, CFO
Peter Landqvist, VP (Vice VD) Sr Advisor Sales
Ola Häggfeldt, Sales Director
Tomas Torlöf, Chairman of the Board
www.ctt.se är CTT´s hemsida.
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