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OUTOKUMPU – OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valitsemiseksi ja näiden palkkioiden määräämiseksi.
Nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä yhdeksän, ja että
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Markus Akermann, Roberto Gualdoni, Stig Gustavson, Heikki
Malinen, Saila Miettinen-Lähde, Elisabeth Nilsson, Jorma Ollila ja Olli Vaartimo sekä uutena jäsenenä Kati
ter Horst. Ehdotuksen mukaan Jorma Ollila valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli
Vaartimo varapuheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen vuosipalkkiot säilyvät edellisen toimikauden tasolla:
Puheenjohtaja: 140 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 80 000 euroa
Jäsen: 60 000 euroa
Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että hallituksen jäsenet
hankkivat 40 %:lla vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä
mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien
sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja
pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa
kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksettava
kokouspalkkio on 1 200 euroa.
Nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Kansaneläkelaitoksen sijoitusjohtaja Tuula
Korhonen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä
asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.
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