
    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

AKTIEÄGARNAS VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL FORTUMS ORDINARIE 

BOLAGSSTÄMMA 2019 ANGÅENDE ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS 

SAMMANSÄTTNING SAMT STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE 

 

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma beslutade den 9 april 2013 att utse en 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 valberedning föreslår för den ordinarie bolagsstämman 2019 att styrelsen ska 

bestå av nio (9) styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande och att följande 

personer väljs som styrelseledamöter för kommande mandatperiod, vilken utgår vid slutet av 

den ordinarie bolagsstämman 2020: 

Styrelseledamöter som föreslås för återval: 

Eva Hamilton 

Kim Ignatius 

Essimari Kairisto 

Matti Lievonen 

Klaus-Dieter Maubach 

Anja McAlister och 

Veli-Matti Reinikkala 

Som nya styrelseledamöter föreslås: 

Marco Ryan och 

Philipp Rösler 

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 har inte nått ett enhällighet och har följaktligen inte lagt fram ett 

förslag om arvoden för styrelsen för den kommande mandatperioden. Valberedningens 

ordförande har informerat valberedningen och bolaget att Finlands stat kommer att lägga fram 

ett förslag på bolagsstämman om att arvodena ska förbli oförändrade. 

  



    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

 De nuvarande styrelsearvodena 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 betalas ett arvode om 600 euro för varje styrelse- och kommittémöte. Beträffande 

styrelseledamöter som bor utanför Finland i Europa, är arvodet för varje möte det dubbla och 

för styrelseledamöter som bor utanför Europa är arvodet för varje möte det tredubbla. 

Beträffande styrelseledamöter som bor i Finland är arvodet för varje styrelse- och 

kommittémöte avseende möten som hålls utanför Finland det dubbla och det tredubbla 

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

genomförs som en telefonkonferens är arvodet till samtliga ledamöter 600 euro. Inga arvoden 

utbetalas beträffande beslut som fattats utan ett separat möte.. 

Kimmo Viertola, överdirektör på avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli, fungerade 

som ordförande för aktieägarnas valberedning, medan verkställande direktör Risto Murto, 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, verkställande direktör Jouko Pölönen,  

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och styrelseordföranden för Fortum Abp 

Matti Lievonen fungerade som ledamöter. 

Matti Lievonen deltog inte i beslutsfattandet när aktieägarnas nomineringsorgan gjorde 

förslaget på styrelsens ordförande och behandlade arvodena för styrelseledamöterna. 

den 29 januari 2019 

Kimmo Viertola, ordförande 

På aktieägarnas valberednings vägnar 

  



    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Curriculum Vitae för ny styrelsekandidat 

 

Philipp Rösler 

Född. 1973, Tysk medborgare 

FD, Masters-examen i medicin, Tyskland 

Hainan Cihang Charity Foundation, verkställande direktör 

Professionell erfarenhet: 

 World Economic Forum, verkställande direktör & ledningsgruppsmedlem 2014-2017 

 Federala ministeriet för ekonomi och teknik (Bundesministerium), biträdande 

förbundskansler och förbundsminister 2011-2013 

 Free Democratic -parti (FDP), Tyskland, ordförande 2011-2013 

 Federala hälsovårdsministeriet (Bundesministerium), förbundsminister för hälsa 

 Free Democratic -parti (FDP), Tyskland 

o Minister, ekonomi, arbetskraft och transport och biträdande premiärminister för 

delstaten Niedersachsen 2009-2009 

o Ordförande för delstaten Niedersachsen 2006-2009 

o Styrelseledamot för federala byrå FDP 2005-2006 

o Generalsekreterare och ledamot för landparlamentet för delstaten Niedersachsen 

2003-2004 

o Generalsekreterare för delstaten Niedersachsen och viceordförande för regional 

parlamentariska gruppen för medlem av regionförsamlingen i Hannover 2001-2003 

o Generalsekreterare för delstaten Niedersachsen 2000-2001 

o Medlem av riksdagsrådet för delstaten Niedersachsen och ordförande i FDP unga 

liberaler av FDP 1996-2000 

o Ordförande FDP  unga liberaler i Hannover 1992-1996 

Viktigaste förtroende uppdrag: 

o Siemens Healthineers, förvaltningsrådsmedlem 

  



    

    

   

   

   
 

     

    
     

 

 

Bilaga 2: Curriculum Vitae för ny styrelsekandidat 

 

Marco Ryan 

Född 1966, Brittisk medborgare 

B.Sc. i informationsteknologi 

Wärtsilä Oyj, Executive Vice President; Chief Digital Officer 

Professionell erfarenhet: 

 Thomas Cook Group, Chief Digital & Innovation Officer 2013-2016; verkställande direktör 

Marketing & eCommerce 2013-2014 

 Accenture Interactive, partner och verkställande direktör (ASEAN) 2011-2013 

 Premier Farnell Plc, Senior Vice President, eCommerce & Digital 2009-2011; Senior Vice 

President, Global eCommerce 2006-2009 

 Capgemini Consulting, executive konsult 2001-2006 

 Interactive Collector Plc, Vice President, Interactive Services & Chief Operating Officer 

1999-2001 

 Telematix, verkställande direktör 1998-1999 

 Keyhaven International, interim verkställande direktör 1997-1998 

 


