
    
    
   
   
   
 

 

AKTIEÄGARNAS VALBEREDNING FÖRSLAG TILL FORTUMS ORDINARIE 

BOLAGSSTÄMMA 2018 ANGÅENDE ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS 

SAMMANSÄTTNING SAMT STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE  

 

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma beslutade den 9 april 2013 att utse ett permanent 

valberedning i enlighet med styrelsens förslag. Aktieägarnas valberedning har som 

uppgift att förbereda och presentera för bolagsstämman förslag angående antalet 

styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt styrelseledamöternas arvode. 

Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår för den ordinarie bolagsstämman 2018 att 

styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande 

och att följande personer väljs som styrelseledamöter för kommande mandatperiod, vilken 

utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman 2019:  

Styrelseledamöter som föreslås för återval:  

Heinz-Werner Binzel  

Eva Hamilton 

Kim Ignatius 

Matti Lievonen  

Anja McAlister och 

Veli-Matti Reinikkala 

 

Som nya styrelseledamöter föreslås: 

 

Essimari Kairisto och 

Klaus-Dieter Maubach 

 

Som styrelseordföranden föreslås Matti Lievonen och som styrelsens vice ordförande 

Klaus-Dieter Maubach. 

 

De föreslagna styrelseledamöternas meritförteckningar återfinns i bilagorna 1-2.  

 

Arvodena för styrelsemedlemmar  

Aktieägarnas valberedning föreslår för den ordinarie bolagsstämman 2018 att 

styrelsearvodena förblir oförändrade för den kommande mandatperioden och är enligt 

följande:  

 Styrelseordförande: 75 000 euro per år  

 Vice ordförande: 57 000 euro per år  

 Styrelseledamöter: 40 000 euro per år  



    
    
   
   
   
 

 

 

 Ordförande för revisions- och riskkommittén, i det fall att denne inte samtidigt 

fungerar som styrelsens ordförande eller vice ordförande: 57 000 euro per år.  

Dessutom föreslås ett arvode om 600 euro för varje styrelse- och kommittémöte . 

Beträffande styrelseledamöter som bor utanför Finland i Europa, kommer det föreslagna 

arvodet för varje möte att dubbleras och för styrelseledamöter som bor utanför Europa 

kommer det föreslagna arvodet för varje möte att tredubblas. Beträffande 

styrelseledamöter som bor i Finland kommer det föreslagna arvodet för varje styrelse- och 

kommittémöte avseende möten som hålls utanför Finland att dubbleras och tredubblas 

avseende möten som hålls utanför Europa. Beträffande styrelse- och kommittémöten som 

genomförs som en telefonkonferens kommer det föreslagna arvodet till samtliga 

ledamöter att utbetalas enkelt. Inga arvoden kommer att utbetalas beträffande beslut som 

fattats utan ett separat möte.  

Pekka Timonen, avdelningschef för arbets- och näringsministeriet, fungerade som 

ordförande för aktieägarnas valberedning, medan verkställande direktör Timo Ritakallio, 

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Elli Aaltonen, generaldirektör för 

Folkpensionsanstalten, samt Sari Baldauf, styrelseordförande för Fortum Abp fungerade 

som ledamöter.  

Sari Baldauf deltog inte i beslutsfattandet när aktieägarnas nomineringsorgan gjorde 

förslaget på styrelsens ordförande och arvodena för styrelseledamöterna.  

 

Den 31 januari 2018  

På aktieägarnas valberednings vägnar 

Pekka Timonen, ordförande 

  



    
    
   
   
   
 

 

 

Bilaga 1:  Curriculum Vitae för ny styrelsekandidat 

Essimari Kairisto  

Född 1966, Finsk och Tysk medborgare 

Examen i företagsadministration 

Konsult 

Freudenberg, Global Technology Grupp, 

Medlem av förvaltningsråd, partnerstyrelsen, och 

revisionskommittén 

Professionell erfarenhet: 

 Hochtief Solution AG, ledningsgruppsmedlem/ekonomidirektör 2013-2016 

o Medlem av olika förvaltningsråd och ledningsgrupper ända tills 06/2015 

 Sasol 

o Sasol O&S Group International, General Manager för 

finans/ekonomidirektör 2008-2013 

o Sasol Germany GmbH, Hamburg, verkställande direktör och 

ekonomidirektör 2007-2013 

o Medlem av olika förvaltningsråd och ledningsgrupper på Sasol ända tills 

06/2013 

 RWE Grupp 

o Lahmeyer International GmbH, verkställande direktör/ekonomidirektör 

2004-2007 

o RWE Solutions AG Frankfurt, chef för kontroll av specialfunktioner 2003-

2004 

o RWE Solutions AG, Essen & RWE Industrie-Lösungen GmbH, Duisburg, 

chef för förvaltning av infrastruktur för kommersiella tjänster 2002-2003 

 Schlumberger koncern, flera ledningspositioner i Tyskland, Norge och Förenta 

Staterna 1995-2001. 

  



    
    
   
   
   
 

 

Bilaga 2: Curriculum Vitae för ny styrelsekandidat 

Klaus-Dieter Maubach  

Född 1962, Tysk medborgare 

Filosofie doktor i elektroteknik 

Managing Partner, maubach.icp GmbH 

Professionell erfarenhet: 

 Capital Stage AG, verkställande direktör 2015-2016 

 E.ON SE, ledningsgruppsmedlem och teknologidirektör 2010-2013 

 E.ON Energie AG 

o verkställande direktör 2007-2010 

o ledningsgruppsmedlem, regulerad infrastruktur i Central- och Östeuropa 2006-2007 

 Avacon AG 

o verkställande direktör 2003-2006 

o ledningsgruppsmedlem, distributionsnät för kraft- och naturgasföretag 2001-2003 

 Elektrizitätswerk Wesertal GmbH 

o verkställande direktör och medlem av Tyska ledningskommittén för Fortum Grupp 

2000-2001 

o verkställande direktör, kraftproduktion, nätverk 1998-2000 

o avdelningschef 1998 

 Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach a.M. 

o chef för tekniskplanering, design/konstruktion av kraftnätverk 1996-1998 

o chef för expedition, operering av nätverkskontroll och expeditions center 1995-1996 

 Wuppertal Universität, forskningsassistent, chef för systemoptimering 1989-1994 

Viktigaste förtroende uppdrag:  

 Axpo Power AG, styrelsemedlem 

 Capital Stage AG, förvaltningsrådsmedlem 

 Agora Energiewende, medlem av rådgivande nämnden 

 SUMTEQ GmbH, medlem av rådgivande nämnden 

 Klöpfer & Königer GmbH & Co KG, ordförande för förvaltningsrådet 

 ABB Deutschland AG, förvaltningsrådsmedlem 

 Clausthal Tekniska Universität, hedersprofessor, föreläsning i ekonomi av strömförsörjning 

 Publiserade verk 

o “Energiomställning…”, Springer Förlag (på tyska) 

o "Ström 4.0 …”, Springer Förlag (på tyska) 

 


