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OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET STORA ENSON 
YHTIÖKOKOUKSELLE 2019 
 
Yhtiökokous on nimittänyt Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan 
vuosittain päätösesitykset, jotka koskevat hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
valintaa sekä hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuonna 2018 koostunut neljästä jäsenestä: Jorma Eloranta 
(hallituksen puheenjohtaja), Hans Stråberg (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kaksi muuta kahden 
suurimman osakkeenomistajan nimittämää jäsentä, jotka ovat Harri Sailas (Solidium Oy) ja Marcus 
Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
puheenjohtajaksi. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2018 – 2019 työssään kokoontunut yhteensä kolme 
(3) kertaa ja kaikki toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet jokaiseen kokoukseen. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan jäsenet Jorma Eloranta ja Hans Stråberg eivät ole osallistuneet hallituksen 
palkkiota koskevaan päätökseen.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee seuraavat ehdotukset Stora Enson varsinaiselle 
yhtiökokoukselle 2019: 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan 
vuosipalkkiota korotetaan noin 9,7 prosenttia, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkiota noin 5,7 
prosenttia ja hallituksen muiden jäsenten palkkioita noin 2,7 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat: 
puheenjohtaja EUR 192 000 (2018: 175 000), varapuheenjohtaja EUR 109 000 (2018: 103 000) ja 
jäsenet EUR 74 000 (2018: 72 000).  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan 
yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja 
lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja 
loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä kun 
osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2019 – 31.3.2019 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, 
kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta 
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. 
 
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, 
palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot säilytetään 
vuoden 2018 tasolla ja ne olisivat siten seuraavat: talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja EUR 
20 600, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet EUR 14 400, palkitsemisvaliokunnan sekä 
vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja EUR 10 300 sekä palkitsemisvaliokunnan ja 
vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenet EUR 6 200.  
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Hallituksen jäsenten lukumäärä 
 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 
yhdeksän (9) jäsentä. 

 
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, 
Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja 
Hans Stråberg ja että Mikko Helander valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.  
 
Anne Brunila on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Jorma Eloranta valitaan hallituksen 
puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen varapuheenjohtajaksi.  
 
Mikko Helander, dipl.ins., syntynyt 1960, Suomen kansalainen, omaa vahvan teollisen sekä kaupan 
alan operatiivisen taustan ja hän toimii tammikuusta 2015 alkaen Kesko Oyj:n pääjohtajana. Ennen 
nykyistä asemaansa Helander on toiminut Metsä Board Oyj:n (2006-2014) sekä Metsä Tissue Oyj:n 
toimitusjohtajana (2003-2006). Aikaisempaan työkokemukseen kuuluvat lisäksi useat roolit Valmet 
Oyj:ssä (1984-1990, 1993-2003), jossa Helander on muun muassa toiminut operatiivisen toiminnan 
johtajana Italiassa sekä Valmet Converting -ryhmän toimitusjohtajana Britanniassa. Helander on myös 
toiminut Kasten Hövik Oy:n toimitusjohtajana (1990-1993). Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen 
merkittävistä osakkeenomistajista. Helander omistaa tällä hetkellä 1 718 Stora Enson R-osaketta. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on saanut ja läpikäynyt arvioinnit ehdotettujen hallituksen 
jäsenten riippumattomuudesta sekä vuotuiset tulokset hallituksen arvioinnista, sisältäen myös 
yhteenvedon hallituksen puheenjohtajan suorittamista jäsenten haastatteluista. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta on huomioinut nämä sekä hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaiset periaatteet 
valmistellessaan edellä mainitut ehdotukset.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2018 aikana huomioinut aikaisemman arviointinsa 
osaamisalueista, joita voidaan edelleen vahvistaa pitkän aikavälin seuraajasuunnittelussa. Vuoden 
2019 ehdotuksessaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituskokoonpanoa, johon 
kuuluu kaksi naista ja seitsemän miestä ikäjakaumassa 48 – 68 vuotta ja joka edustaa yhteensä viittä 
eri kansalaisuutta.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan esitetty hallituksen kokoonpano on 
monimuotoinen ja esitetyillä jäsenillä on laajasti osaamista sekä kokemusta hallituksen 
monimuotoisuuspolitiikan asettamien periaatteiden mukaisesti, lukuun ottamatta periaatetta, jonka 
mukaan yhtiön tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa hyvää ja tasapainoista sukupuolijakaumaa, jota 
tulisi vahvistaa edelleen. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Mikko Helander toisi mukanaan vahvan 
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teollisen ja operatiivisen osaamisen ja kokemuksen, mikä vahvistaisi hallituksen osaamista 
kokonaisuutena nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tavoitteena on arvioida jatkuvasti sellaisia osaamisalueita, 
jotka hyödyntävät hallituksen työskentelyä pitkällä aikavälillä sekä varmistaa, että hallitus edustaa 
monimuotoista ajattelua yhtiön monimuotoisuutta koskevien Diversity of Thought -periaatteiden 
mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että tavoitteena on erityisesti hyvän ja 
tasapainoisen sukupuolijakauman vahvistaminen hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti. 
 


