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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
1. Kemira Oyj 
2. 16,7 % 

 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on kemianteollisuus ja muu siihen liittyvä teollisuus ja liiketoiminta. 
Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konser-
nin yhteisistä tehtävistä sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja muita arvopa-
pereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytär- tai osakkuusyhtiöiden ja yhteisyri-
tysten välityksellä. 

3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneis-
ta toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen 
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. 
 

Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma ja tase: 

http://www.kemira.com/SiteCollectionDocuments/Investors/AGM_2012/Kemiran_Virallinen_Til
inp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2011.pdf 

 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkit-
semisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-
tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvi-
en osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä se-
kä lisäeläkejärjestelmistä. 

 

http://www.kemira.com/SiteCollectionDocuments/Investors/AGM_2012/Kemiran_Virallinen_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2011.pdf
http://www.kemira.com/SiteCollectionDocuments/Investors/AGM_2012/Kemiran_Virallinen_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2011.pdf
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5. a) Toimitusjohtajan nimi 
Wolfgang Büchele 1.4.2012 alkaen. Harri Kerminen 1.4.2012 asti.   

 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

Toimitusjohtajan palkitsemistiedot koskevat entistä toimitusjohtaja Harri Kermistä, ellei toisin 
mainita 
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c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 
 
ks. yllä 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 
ks. yllä 

e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päät-
tyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 
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f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma-
na ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet eriteltyinä 

 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
Harri Kerminen: ks. yllä 

Wolfgang Büchele: Toimitusjohtaja Wolfgang Büchele kuuluu työntekijäin eläkelain TyELin pii-
riin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä ta-
valla. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla ei ole erillistä lisäeläkejärjes-
telmää. 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
Harri Kerminen: ks. yllä 

Wolfgang Büchele: Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin 12 kuukautta. Irtisa-
nomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla ei ole oikeutettu erilliseen irtisanomiskorvaukseen. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Jukka Viinanen, puheenjohtaja 
Jari Paasikivi, varapuheenjohtaja 
Elizabeth Armstrong 
Juha Laaksonen 
Winnie Fok 
Kerttu Tuomas 

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkko-
jen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
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c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 
 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

Ks. kohta 4. ”Kannustinjärjestelmä avainhenkilöille” 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 
 

Ei hallintoneuvostoa. 

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 

 


