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Hyvä yhteistyökumppanimme. Tässä tiedotteessa, tietoa organisaatiossa tapahtuvasta muutoksesta.
Dear co-operation partner. With this bulletin, we would like to inform changes in our organization.

Muutos organisaatiossa
Ins. MBA Antti Hyyryläinen on nimitetty NTcab Oy:n toimitusjohtajaksi 1.11.2019 alkaen. NTcab Oy:n nykyinen toimitusjohtaja
Esa Pätsi jatkaa hallinnollisissa tehtävissä ja hän siirtyy sovitusti NTcab Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.
Hyyryläinen on työskennellyt NTcab Oy:ssä yli 7 vuotta, vastaten lähinnä kaupallisista asioista sekä viimevuosina hän on
hoitanut myös varatoimitusjohtajan tehtäviä. Hänelle on kehittynyt vahva näkemys ja kokemus ohjaamoliiketoiminnasta, joka on
NTcab Oy:n ydinliiketoimintaa.
Hyyryläisellä on pitkä kokemus ohjaamorakennusliiketoiminnasta ja uutta näkemystä yhtiön tulevaisuudelle, mikä vakuutti
NTcab Oy:n hallituksen hänen soveltuvuudestaan luotsaamaan yhtiötä tulevina vuosina. Hyyryläisen tehtävänä on jatkaa jo
aloitettua työtä NTcab Oy:n kannattavuuden parantamiseksi sekä vahvan, pitkän aikavälin strategisen jalustan rakentamiseksi.
Uskomme, että Hyyryläisellä on kaikki edellytykset menestyä tehtävässään.
Esa Pätsi
Hallituksen puheenjohtaja
NTcab Oy

Changes in the management
Engineer MBA Mr. Antti Hyyryläinen has been pointed to a CEO of company NTcab Oy by the Board of Directors, starting from
1st of November 2019. Current CEO of NTcab Mr. Esa Pätsi will be as a Chairman of the Board of NTcab Oy and as an
advisor, providing all the necessary support.
Mr. Hyyryläinen has been working for the company NTcab Oy over 7 years, in main responsible area of sales and marketing
and the past three years also as a Vice President of the company. Mr. Hyyryläinen posses a wide knowledge throughout the
cabin manufacturing industry, the core business of NTcab.
Mr. Hyyryläinen provides new perspective and thrive to the companys future, which convinced the Board of Directores for his
capabilities to lead to company going forward. The main and key tasks for Mr. Hyyryläinen is to continue the already started
improvements to companys profitability and to build a strong, long term stratetic foundation for the company. The Board of
Directors are convinced that Mr. Hyyryläinen posses all the required skills to ne succesful in the pointed tasks.
Mr. Esa Pätsi
Chairman of the Board
NTcab Oy
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