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AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STORA ENSOS ÅRSSTÄMMA 2021
Stora Ensos aktieägares nomineringsråd har tillsatts av årsstämman för att årligen förbereda förslag
angående val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till styrelsens
ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättning till ordförande och ledamöter i
styrelsekommittéer.
Aktieägarnas nomineringsråd 2020- 2021 bestod av fyra ledamöter: Jorma Eloranta (styrelsens
ordförande), Hans Stråberg (styrelsens vice ordförande) samt två ledamöter utsedda av de två
största aktieägarna, Harri Sailas (Solidium) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg
valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.
Aktieägarnas nomineringsråd har i sitt arbete 2020 – 2021 sammanträtt sammanlagt fyra (4)
gånger och alla medlemmar har deltagit i varje möte. Aktieägarnas nomineringsråds medlemmar
Jorma Eloranta och Hans Stråberg har inte deltagit i beslutsfattandet gällande styrelsearvoden.
Aktieägarnas nomineringsråd ger följande förslag till Stora Ensos årsstämma 2021:
Styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelsens ordförande, för
styrelsens vice ordförande och för styrelsens ledamöter hålls på samma nivå som 2020 och utbetalas
enligt följande: ordförande EUR 197 000, vice ordförande EUR 112 000 och ledamöter EUR 76 000.
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 %
betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det
pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna
förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för
perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.
Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och
revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor hålls på
samma nivå som 2020 och utbetalas enligt följande: ordförande för finans- och revisionskommittéen
EUR 21 200, ledamöterna för finans- och revisionskommittéen EUR 14 800, ordförande för
ersättningskommittéen och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 10 600 och ledamöterna för
ersättningskommittéen och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 6 400.
Antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio
(9).

Stora Enso
Kanalkajen 1
Box 309
FI-00101 Helsingfors, Finland
Tel: + 358 20 46 131
www.storaenso.com

Business ID 1039050-8
VAT No FI 10390508

Stora Enso

2 (3)

Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna
återväljs Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane
Kuehne, Antti Mäkinen och Richard Nilsson för en mandatperiod som fortgår till slutet av
följande årsstämma samt att Helena Hedblom och Hans Sohlström väljs till ny ledamot av
styrelsen för samma mandatperiod.
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Antti Mäkinen väljs till ordförande och Håkan Buskhe till vice
ordförande för styrelsen.
Jorma Eloranta och Hans Stårberg har meddelat att de inte är tillgänglig för omval till styrelsen.
Helena Hedblom, född 1973, är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i materialteknologi
samt en gedigen bakgrund inom industriell forskning och utveckling. Hon är sedan mars 2020 vd och
koncernchef för Epiroc. Före sin nuvarande befattning var hon vice vd och Gruv- och infrastrukturchef
på Epiroc. Hon har arbetat för Atlas Copco i olika ledande roller inom forskning och utveckling, och
sedan 2017 som chef för affärsområdet Atlas Copco Gruv- och bergbrytningsteknik. Hon är
styrelseledamot i IPCO AB. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och dess aktieägare. För
närvarande äger Hedblom inga aktier i Stora Enso.
Hans Sohlström, född 1964, är finsk medborgare och har både civilingenjörsexamen och
civilekonomexamen samt en gedigen bakgrund i skogsindustrin och olika ledande befattningar. Han är
sedan 2018 vd och koncernchef för Ahlström-Munksjö Oyj. Före sin nuvarande befattning var han vd
och koncernchef för Ahlström Capital (2016–2018) och för Rettig Group Oy (2012–2016). Från 2004
var han ledamot i UPM-Kymmenes koncernledning, med ansvar för marknadsföring (2004–2007), nya
affärsområden och biobränslen (2007–2008) samt affärsrelationer och -utveckling (2008–2012). Han
har också erfarenhet från flera ledande befattningar i olika divisioner på UPM. Han är ledamot i Nordea
Bank Finlands rådgivande nämnd och medlem i delegationen för Internationella handelskammaren i
Finland. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess aktieägare. Sohlström har 14.12.2020
förvärvat 10 000 R-aktier I Stora Enso och äger för närvarande sagda antal aktier i Stora Enso.
Aktieägarnas nomineringsråd har erhållit och genomgått resultaten av utvärderingen av de föreslagna
styrelseledamöternas oberoende samt den årliga utvärderingen av styrelsens verksamhet. Materialet
för styrelsens årliga utvärdering har även omfattat en rapport av styrelsens ordförandes intervjuer med
ledamöterna. Aktieägarnas nomineringsråd har tagit dessa samt principerna enligt bolagets
mångfaldspolicy för styrelseledamöter i beaktande i sitt arbete och vid beredningen av ovan nämnda
förslag.
Aktieägarnas nomineringsråd har under år 2020 beaktat sin tidigare utvärdering av de kompetenser
vilka kunde ytterligare stärkas i successionsplaneringen för styrelsen på lång sikt. I sitt förslag för
årsstämman 2021 har aktieägarnas nomineringsråd föreslagit en styrelsesammanfattning som omfattar
tre kvinnor och sex män i åldrarna 47 till 65 år och som representerar totalt fem olika nationaliteter.
Aktieägarnas nomineringsråd anser att den föreslagna styrelsesammansättningen återspeglar
mångfald och en god diversitet av kunnande och kompetens styrelseledamöterna emellan i enlighet
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med de principer som fastslagits i bolagets mångfaldspolicy. De föreslagna nya styrelseledamöterna
Helena Hedblom och Hans Sohlström skulle bidra med stark ledarerfarenhet samt operativ och
industriell kompetens och erfarenhet till styrelsen och skulle enligt nomineringsrådets uppfattning tillföra
betydande mervärde till styrelsen som helhet.
Målsättningen för aktieägarnas nomineringsråd är att fortsatt utvärdera de kompetenser som på lång
sikt kunde gynna styrelsearbetet samt att säkerställa att en tankemångfald upprätthålls inom styrelsen.
Målsättningen är att upprätthålla eller vidare förbättra styrelsens könsfördelning.

