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Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan raportti 
yhtiökokoukselle 2021 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentely vuonna 2020 

TietoEVRY:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka yhtiön suurimmat 
nimitystoimikuntatyöskentelyyn osallistuneet osakkeenomistajat nimesivät sekä hallituksen 
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja 
ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2020 rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saatujen 
selvitysten perusteella. Yhtiö informoi myös suurimpia tunnettuja hallintarekisteröityjä 
osakkeenomistajia heidän mahdollisuudestaan osallistua toimikuntaan. 

Toimikuntaan kuuluivat Petter Söderström Solidum Oy:stä ,Gabriele Cipparrone Apax Partners LLP:stä, 
Gustav Moss Cevian Capital AB:stä, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä 
TietoEVRY:n hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén. 

Työnsä pohjaksi toimikunta sai käyttöönsä hallituksen jäsenten arviointia koskevan ulkopuolisen 
konsultin laatiman raportin. Lisäksi toimikunta haastatteli hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzénia 
sekä toimitusjohtaja Kimmo Alkiota kuullakseen heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan 
hallitustyöskentelystä.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on hallituksen jäsenten säännöllisen rotaation kannalla. 
Toimikunta kannattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetettuja hallituksen 
monimuotoisuutta koskevia vaatimuksia. Kuluneena vuonna toimikunta myös katselmoi hallituksen 
tämänhetkiset monimuotoisuusperiaatteet.  

Nimitystoimikunta kokoontui edellä mainitussa kokoonpanossa kahdeksan kertaa ja toimitti 18.12.2020 
yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset julkistettiin 
pörssitiedotteella ja tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. 

Toimikunta teki yhtiökokoukselle 2021 seuraavat ehdotukset palkitsemisesta, hallituksen jäsenten 
lukumäärästä ja jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajasta: 

Hallituksen jäsenten palkitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien 
hallituksen jäsenten ja henkilöstön valitsemien hallituksen varsinaisten jäsenten palkkiot pidetään 
samalla tasolla kuin vuonna 2020. 

Ehdotuksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat 
seuraavat:  

• puheenjohtaja 125 000 euroa, varapuheenjohtaja 70 000 euroa ja hallituksen jäsen 53 000 euroa.  

• Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan 
vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa.  

• Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron 
kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun 
komitean kokoukselta.  
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• Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen 
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen 
yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla 
TietoEVRY:ssä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa 
markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa 
mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta: 
1 ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina 
2 25 % käteisenä, 75 % osakkeina 
3 50 % käteisenä, 50 % osakkeina 
4 75 % käteisenä, 25 % osakkeina 
5 100 % käteisenä, ei osakkeita 

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa yhtiön 
osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2021 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna 
aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai 
maksaa palkkion kokonaan rahana. 

Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan pelkästään käteisenä.  

Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Toimikunnan mukaan yksitoista yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä on sopiva määrä TietoEVRY:n 
hallitukseksi ottaen huomioon muun muassa yhtiön koon ja liiketoiminnan. 

Ehdotetut hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kymmenen nykyisen jäsenen Tomas Franzénin, Salim 
Nathoon, Timo Ahopellon, Harri-Pekka Kaukosen, Rohan Haldean, Liselotte Hägertz Engstamin, Niko 
Pakalénin, Katharina Mosheimin, Endre Rangnesin ja Leif Teksumin valitsemista uudelle toimikaudelle. 
Lisäksi uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa Angela Mazza Teuferia. Toimikunta uskoo näiden 
henkilöiden laajan kokemuksen luontevasti täydentävän hallitusta. Toimikunta myös uskoo, että 
ehdotetut henkilöt muodostavat kokonaisuutena vahvan ja yhteistyökykyisen hallituksen.  

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsisi Tomas Franzénin uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi. 

Petter Söderström 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja 
 


