
Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsi-
naiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten luku-
määrää vähennetään yhdellä ja että hallitukseen valitaan 
kahdeksan jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että 
hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Anne Bru-
nila, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, 
Per Arthur Sørlie, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos uudelleen 
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Jukka 
Pekkarinen ja Christoffer Taxell eivät ole käytettävissä uudel-
leen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että 
Jannica Fagerholm valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. 

Vuonna 1961 syntynyt Fagerholm on suorittanut kaup-
patieteiden maisterin tutkinnon Svenska handelshögsko-
lanissa Helsingissä. Hän on työskennellyt Signe ja Ane Gyl-
lenbergin säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010 asti. 
Hänen ansioluettelonsa on tämän ehdotuksen liitteenä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumat-
tomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja kaikki 
Matti Vuoriaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia 
yhtiöstä. Matti Vuoria toimii Keskinäisen työeläkevakuu-
tusyhtiö Varman toimitusjohtajana. Koska Sammon konser-
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nijohtaja Kari Stadigh on Varman hallituksen jäsen, syntyy 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 
alakohdan e) mukainen ristikkäinen valvontasuhde. Enem-
mistö ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumattomia 
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista sekä yhtiöstä.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat 
saatavissa osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen 
jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjoh-
tajaksi Björn Wahlroosin. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan 
ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Eira Palin-
Lehtinen, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos sekä tarkas-
tusvaliokuntaan Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine 
Grate Axén ja Per Arthur Sørlie. Valiokuntien kokoonpa-
not täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 
riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013
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Koulutus 
Kauppatieteiden maisteri
Hanken Svenska handelshögskolan, 1986

Nykyinen asema
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
- toimitusjohtaja 2010–

Työkokemus
SEB Gyllenberg Private Bank
- toimitusjohtaja ja yksityispankkitoiminnasta vastaava johtaja  1999–2010
- SEB Gyllenberg varainhoidon johtoryhmän jäsen  1999–2010
- SEB:in Private Banking -johtoryhmän jäsen  2007–2010
- SEB Suomen johtoryhmän jäsen  2007–2010 
- SEB Gyllenberg Private Bankin luottokomitean puheenjohtaja     2001–2010
Handelsbanken Liv
- Suomen henkivakuutusliiketoiminnon johtaja  1998–1999
Sampo-konserni
- eri tehtävissä Vakuutusosakeyhtiö Sammossa ja sen sijoitusyksikössä  1990–1998
- Henki-Sammon ja Kalevan sijoitusjohtaja  1996–1998
- Korkosijoituksista vastaava johtaja  1994–1996
- Laskentapäällikkö, sijoitusyksikkö  1992–1994

Luottamustoimet: 
Aktia Oyj ja Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastuskomitean jäsen 
Kelonia (Private Equity -sijoitusyhtiö), hallituksen jäsen  
Veritas Eläkevakuutus, hallintoneuvoston jäsen   
Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen, 
sijoitusvaliokunnan puheenjohtaja  
Svenska Litteratursällskapet, sijoitusvaliokunnan jäsen  
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