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Kära Stora Enso Oyjs aktieägare, mina damer och herrar! 

Mitt namn är Jorma Eloranta. Som representant för företagets styrelse vill jag hälsa våra 
aktieägare och övriga närvarande varmt välkomna till detta virtuella aktieägarmöte som 
hålls efter Stora Ensos årsstämma.  

Liksom förra året behövde även årets årsstämma anordnas utan närvaro av Stora 
Ensos aktieägare och deras representanter. Det baseras på lagen om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att 
begränsa spridningen av covid-19. Jag beklagar att vi inte kunde anordna ett 
traditionellt möte för våra aktieägare. Som en lösning för att ersätta detta – om än 
otillräcklig – bestämde vi oss för att anordna det här virtuella mötet där vi kan gå igenom 
de beslut som fattades vid årsstämman som avslutades för några minuter sedan. Under 
det här mötet sitter även företagets ledning beredd att svara på frågor från deltagarna. 
Frågorna kan ställas på svenska, engelska eller finska.  

Vid den årsstämma som precis har avslutats utsågs styrelsen, vars mandatperiod 
inleddes vid stämmans slut för bara några minuter sedan. Jag var ordförande i Stora 
Ensos styrelse fram till slutet av årsstämman. Till följd av förslaget från aktieägarnas 
nomineringsråd valdes Antti Mäkinen till styrelseordförande, och han närvarar också vid 
det här mötet tillsammans med mig. Antti och jag har kommit överens om att jag i det 
här öppningsanförandet kommer att berätta om styrelsens arbete fram till den 
årsstämma som hölls i dag och svara på eventuella frågor angående detta, och att Antti 
kommer att svara på frågor kring styrelsens arbete avseende hans egen mandatperiod 
som styrelseordförande.  

Ytterligare närvarande är årsstämmans ordförande Manne Airaksinen, samt sekreterare 
Micaela Thorström. Manne kommer att säkerställa att samtliga punkter som 
diskuterades vid årsstämman gås igenom under det här mötet. 

Företagets VD Annica Bresky deltar i mötet via länk från Sverige. Övriga medlemmar i 
företagets ledning samt företagets revisor Samuli Perälä är också närvarande. Vid det 
här mötet kommer Annica på engelska att presentera företagets situation, precis som 
hon skulle ha gjort om det hade varit möjligt att anordna årsstämman på normalt vis. 



 
 

Styrelsens arbete   

Årsredovisningen och den bolagsstyrningsrapport som ingår i den beskriver styrelsens 
arbete under föregående år. Årsredovisningen anger att styrelsen sammanträdde 14 
gånger förra året, och att fyra styrelsemöten redan har ägt rum i år. Närvaron förra året 
var 98 %. En person var frånvarande vid två tillfällen av ett helt giltigt skäl. I år har samtliga 
styrelseledamöter deltagit vid samtliga styrelsemöten.  

Förra året bevakade styrelsen Stora Ensos verksamhet och ledning på normalt vis, samt 
fattade viktiga beslut angående strategi, investeringar, organisation och finansiering. På 
grund av covid-19 har mötena hållits virtuellt sedan mars förra året. Enligt min åsikt har 
mötena gått bra under de rådande omständigheterna, även om de är mer krävande. Om 
samtliga beslutsfattare skulle vara närvarande samtidigt vid ett möte skulle besluten, i 
synnerhet gällande svåra frågor, sannolikt kunna fattas på ett smidigare sätt.  

Förra året höll styrelsens finans- och revisionskommitté åtta möten, kommittén för 
hållbarhets- och etikfrågor fyra möten och ersättningskommittén sex möten. Vi etablerade 
även en tillfällig strategikommitté som sammanträdde fyra gånger för att tillsammans med 
ledningen sammanställa ett förslag till styrelsen angående koncernens strategi. Samtliga 
medlemmar deltog i kommittémötena, förutom en medlem som var frånvarande vid ett 
möte, av ett giltigt skäl. 

Jag anser att det höga, aktiva deltagandet från styrelseledamöterna vid dessa möten 
vittnar om styrelsens stora engagemang i företagets verksamhet.  

Prioriteringar för styrelsens arbete 2020 

Våren 2020 enades vi om följande prioriteringsområden för styrelsens arbete: 

1) Koncernens strategi.  

2) Bevakning av verksamhetssituationen, med hänsyn till utvecklingen av 
coronapandemin. 

Annica Bresky tillträdde som VD och koncernchef den 1 december 2019. Det var helt 
naturligt att vår koncernstrategi och verksamhetsportfölj skulle utvärderas under hennes 
ledning. Av den här analysen framkom att de kritiska utgångspunkterna för utvecklingen 
av vår affärsverksamhet skulle förbli oförändrade. Genom våra strategiska val kommer vi 
emellertid att sträva efter att beskriva prioriteringsområdena för vår förnyelse och 
utveckling med större tydlighet än tidigare. Vårt mål är att utnyttja den enorma potentialen 
i träfiber samt att hitta nya användningsområden och produkter som med åren kommer 
att leda till nya möjligheter inom hållbar utveckling och cykliska intäkter. Vår strategi 
presenterades i höstas under kapitalmarknadsdagen, och Annica kommer att förklara 
dess avgörande betydelse i sin egen presentation. Jag är övertygad om att vi kommer att 



 
 

få mer konkret information om detta under de närmaste 2–3 åren i takt med att ledningen 
implementerar strategin. 

När situationen med coronapandemin uppstod förra våren förutsåg vi flera olika scenarier 
gällande potentiella utvecklingskostnader och konsekvenser för Stora Ensos 
affärsaktiviteter. Styrelsen fick även statusrapporter och information från ledningen kring 
åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19 inom Stora Ensos funktioner. Nu när vi 
har levt i ett drygt år med covid-19 och dess verkningar kan vi se att pandemin har haft 
en negativ inverkan på vår affärsverksamhet, men i betydligt lägre grad än våra mest 
pessimistiska scenarier förutspådde för ett år sedan. Situationen har hela tiden varit under 
ledningens kontroll: Tillverkningsanläggningarna har fortsatt att fungera, kunderna har fått 
sina beställningar och vi har vant oss vid att arbeta på distans. Vi alla hoppas och 
förväntar oss naturligtvis att vaccinationerna ska leda till att det blir möjligt att lägga 
pandemin bakom oss under det här året. 

Självbedömning 

Styrelsen har fortsatt sin strävan efter att utveckla sina egna arbetsmetoder. Styrelsen 
och var och en av dess kommittéer har genomfört en anonym självbedömning av sitt 
arbete. Resultatet av styrelsens självbedömning har överlämnats till aktieägarnas 
nomineringsråd, tillsammans med en rapport om intervjuer som genomförts enskilt mellan 
styrelsens ordförande och varje styrelseledamot.  

Det är vår uppfattning att styrelsens och dess kommittéers arbetsriktlinjer är i god ordning. 
Vi kommer att sträva efter att följa riktlinjerna för styrelsens arbete som godkändes hösten 
2019 och som jag berättade om förra året. 

 

Mina damer och herrar, 

Låt mig nu säga några ord om förra årets finansiella resultat och framgångar. 

Företagets uppdaterade strategi, ansvarsfulla arbetsmetoder, ledning, ersättning samt 
det finansiella resultatet av vårt arbete beskrivs i Stora Ensos årsredovisning.   

Förra året uppgick våra totala intäkter till 8,6 miljarder euro, med andra ord en minskning 
med 15 %. Coronapandemin hade negativ inverkan på efterfrågan och prisnivån för våra 
produkter, vilket drabbade vår division Paper allra hårdast. Vi har dock till stor del kunnat 
anpassa våra utgifter, och vår finansiella situation har förblivit stark under hela pandemin.  

För att sammanfatta var 2020 ett mycket exceptionellt och utmanande år, men Stora Enso 
lyckades tack vare ledningens och den samlade arbetsstyrkans insatser hålla vår 



 
 

verksamhet och våra finanser under god kontroll. Å styrelsens vägnar vill jag uttrycka min 
enorma tacksamhet för detta. 

Precis som föregående år är vår föreslagna utdelning 0,30 euro per aktie, vilket är i linje 
med vår policy för utdelning som godkändes förra året om en utdelning på 50 % av 
resultatet per aktie (EPS), exklusive värdering till verkligt värde under perioden. 
Resultatet per aktie exklusive värdering till verkligt värde var 0,45 euro per aktie. 

I början av 2020 var Stora Ensos marknadsvärde 10,3 miljarder euro, och i slutet av 
året var det 12,4 miljarder euro. För kalenderåret 2020 var Stora Ensos totalavkastning 
för aktieägare (utdelning + aktiekursutveckling) 23 % för R-aktier och 20 % för A-aktier. 
Som jag ser det är den gynnsamma utvecklingen för företagets marknadsvärde ett 
tecken på investerarnas tilltro till företagets uppdaterade strategi och ledningens 
effektiva arbete.  

 

Stora Ensos aktieägare, 

Jag vill tacka er för att ni visat förtroende för Stora Enso genom att investera era tillgångar 
i företagets aktier. Jag vill även tacka er för att ni har valt att delta i detta virtuella 
aktieägarmöte för att få information om och diskutera hur företagets styrelse och övriga 
ledning har förvaltat det uppdrag som de har anförtrotts, samt de planer företaget har.  

Med dessa ord önskar jag er alla än en gång varmt välkomna till detta möte. Jag 
överlämnar härmed ordet till advokat Manne Airaksinen som agerade ordförande vid 
årsstämman. Han kommer att berätta om de beslut som precis har fattats vid stämman.  
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