STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN INFÖR
ÅRSSTÄMMAN 2021 I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Med anledning av styrelsens för CTT Systems AB (publ) förslag om vinstutdelning för räkenskapsåret
2020 får styrelsen härmed lämna följande motiverade yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap.
22 § aktiebolagslagen (2005:551).
Förslag till vinstutdelning
Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår utdelning enligt följande.
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,74 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås
fredagen den 7 maj 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna
utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj 2021.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den
verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas
förekomma i aktuell bransch eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Den pågående pandemin Covid-19 har tagits med i bedömningen av bolagets
risker, finansiella ställning och utsikter framåt. Härutöver har inte några händelser inträffat som
negativt påverkar bolagets förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna. Bolagets
konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom aktuell bransch.
Bolagets ekonomiska ställning
Bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2020 framgår av den senast avgivna
årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering
av tillgångar, avsättningar och skulder.
Bolagets fria eget kapital uppgick per den 31 december 2020 till 138 167 007 kronor.
Den föreslagna utdelningen om 1,74 kronor per aktie motsvarar ett belopp om högst 21 801 231
kronor. Den föreslagna utdelningen utgör 15,8 procent av bolagets fria eget kapital. Bolagets soliditet
uppgick till 72 procent före föreslagen utdelning och 70 procent efter att utdelningen beaktats.
Bolagets likviditetsreserv, inklusive tillgängliga kreditlöften, uppgick per samma datum till 104 019 094
kronor och skuldsättningsgraden var 0,2 ggr.
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Bolagets utdelningspolicy är att bolaget ska dela ut minst 70 procent av nettoresultatet till aktieägarna
i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till 40 procent. Den föreslagna utdelningen motsvarar
70 procent av bolagets nettoresultat.
Bolagets finansiella ställning är god. Den föreslagna värdeöverföringen (vinstutdelningen) äventyrar
inte möjligheten att göra eventuella nödvändiga investeringar.
Värdeöverföringen påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda
betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de
löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan
bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser på såväl kort och lång sikt.
Styrelsen bedömer att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna
årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som
är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna värdeöverföringen.
Utdelningsförslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det
styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
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