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OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET STORA ENSON 
YHTIÖKOKOUKSELLE 2020 
 
Yhtiökokous on nimittänyt Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan 
vuosittain päätösesitykset, jotka koskevat hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenten valintaa sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä 
hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuonna 2019 - 2020 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 2019 – 2020 työssään kokoontunut yhteensä viisi (5) 
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 2020: 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, 
hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5 – 3 
prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat: puheenjohtaja EUR 197 000 (2019: 192 000), 
varapuheenjohtaja EUR 112 000 (2019: 109 000) ja jäsenet EUR 76 000 (2019: 74 000). 

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 yhtiökokouksesta 
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 vuosipalkkioita korotetaan 
noin 2,5 – 3 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat: talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
EUR 21 200 (2019: 20 600), talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet EUR 14 800 (2019: 14 400), 
palkitsemisvaliokunnan sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja EUR 10 600 
(2019: 10 300) sekä palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenet EUR 
6 400 (2019: 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, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja 
Hans Stråberg ja että Håkan Buskhe valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.  
 
Göran Sandberg on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Jorma Eloranta valitaan hallituksen 
puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen varapuheenjohtajaksi.  
 
Håkan Buskhe, dipl.ins., tekn. lis., syntynyt 1963, Ruotsin kansalainen. Hänellä on pitkä kokemus 
teollisesta toiminnasta ja johtamisesta, ja hän on toiminut useiden johtavien ruotsalaisten yritysten 
toimitusjohtajana ja 12.2.2020 alkaen FAM AB:n toimitusjohtajana. Ennen nykyistä tehtäväänsä Buskhe 
toimi SAAB AB:n (2010–2019) ja E.ON Nordicin (2008–2010) toimitusjohtajana. Aikaisempaan 
työkokemukseen sisältyy lisäksi johtotehtävät E.ON:issa Ruotsissa (2006–2008), logistiikkayritys 
Schenker North toimitusjohtajana (2001–2006) sekä useita tehtäviä Storel AB:ssä (1998–2001), 
Carlsberg A/S:ssa (1994–1998) ja Scansped AB:ssa (1988–1994). Buskhe on toiminut hallituksen 
jäsenenä useissa pääomasijoitusyhtiöissä. Hän on riippumaton yrityksestä, mutta ei sen merkittävistä 
osakkeenomistajista johtuen tulevasta tehtävästään FAM AB:n toimitusjohtajana. Buskhe ei tällä 
hetkellä omista Stora Enson osakkeita. 
 
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 2019 aikana huomioinut aikaisemman arviointinsa 
osaamisalueista, joita voidaan edelleen vahvistaa pitkän aikavälin seuraajasuunnittelussa. Vuoden 
2020 ehdotuksessaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituskokoonpanoa, johon 
kuuluu kaksi naista ja seitsemän miestä ikäjakaumassa 49 – 69 vuotta ja joka edustaa yhteensä viittä 
eri kansalaisuutta.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan esitetty hallituksen kokoonpano ja 
esitettyjen jäsenten osaaminen vastaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan asettamia periaatteita ja 
vaatimus monimuotoisuudesta sekä jäsenten osaamisesta ja kokemuksesta, lukuun ottamatta tavoitetta 
varmistaa hyvä ja tasapainoinen sukupuolijakauma. Osakkeenomistajien nimitystoimikuta toteaa, että 
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tavoitteena on jatkossa erityisesti vahvistaa hallituksen sukupuolijakaumaa. Ehdotettu uusi hallituksen 
jäsen Håkan Buskhe toisi mukanaan vahvan teollisen ja johtamisen osaamisen ja kokemuksen, mikä 
nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan vahvistaisi hallituksen osaamista kokonaisuutena. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan pyrkimyksenä jatkossa on säännöllisesti arvioida 
osaamisalueita, jotka tukisivat hallituksen työskentelyä pitkällä aikavälillä sekä varmistaa, että hallitus 
edustaa monimuotoista ajattelua yhtiön monimuotoisuutta koskevien Diversity of Thought -periaatteiden 
mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikuta toteaa, että tavoitteena on jatkossa erityisesti 
vahvistaa hallituksen sukupuolijakaumaa varmistaakseen hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman 
yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti. 
 
 
 


