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Till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare 
 
 
Kallelse till bolagsstämma 
 
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma  
den 10 maj 2021 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor i Åbo, Lemminkäinengatan 34. 
 
Under rådande omständigheter är det möjligt och rekommendabelt att delta på distans per Teams. 
 
Under förutsättning att bolagsstämman fastställer bokslutet och fördelningen av årsvinsten i 
enlighet med styrelsens förslag, utdelas i dividend 19 euro per aktie så att utbetalningsdagen är 
20.5.2021. 
 
Förslag till val av revisorer och revisorssuppleant för räkenskapsperioden 2021 är följande:  
 
Revisorer: CGR Kristina Sandin och CGR Erika Grönlund 
Revisorssuppleant: CGR-samfundet Ernst & Young Oy 
 
På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Valutskottets förslag till förvaltningsrådsmedlemmar och deras arvoden är följande: 
 
Valutskottet föreslår att arvoden för förvaltningsrådets medlemmar kvarhålls och fastställs för tiden 
1.1–31.12.2022 till följande belopp: 
 
- för ordföranden 8 800 euro/år samt i mötesarvode 330 euro/möte 
- för medlem i mötesarvode 330 euro/möte 
 
Till medlemmar som är bosatta på annan ort utbetalas ersättning för deras direkta rese- och 
logikostnader samt som dagtraktamente det högsta beloppet enligt skatteförvaltningens beslut om 
skattefria resekostnadsersättningar. 
 
Valutskottet föreslår att följande personer väljs till förvaltningsrådet  
 
Fram till att bolagsstämman 2024 avslutas:  
 
Aura Johan, kanslichef, ped.mag. 
Korpijärvi Timo, placeringschef (Industrifacket) 
Kuismanen Mika, direktör, chefsekonom 
Lindholm Henri, förbundssekreterare, pol.stud. (FFC) 
Määttä Pekka, försäljningsdirektör  
Nylund Mathias, vd, ekon.mag.  
Saavalainen Ida, vd (Finlands Näringsliv EK)  
Savinko, Lotta, chef för jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor (Akava) 
Wallgren Dag, vd, ekon.mag. 
Wikström Kim, professor, tekn.dr  
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Fram till att bolagsstämman 2022 avslutas  
Huhtala Antti, vice vd (Finlands Näringsliv EK)   
 
På bolagsstämman behandlas dessutom ett förslag om att ge styrelsen fullmakt att vid behov 
förvärva bolagets egna aktier så att bolaget samtidigt kan ha högst 2,5 % av det totala antalet 
utestående aktier i sin besittning.  
 
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 28.4.2021 är antecknade som aktieägare i 
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. 
 
Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar är under en veckas tid före bolagsstämman 
tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. Kopior av handlingarna sänds utan dröjsmål 
till aktieägare som det begär. Veritas Pensionsförsäkrings årsberättelse publiceras på bolagets 
webbplats www.veritas.fi. 
 
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig skriftligen (brev eller e-post) senast 
3.5.2021 till Åsa Myrberg, Veritas Pensionsförsäkring, Mannerheimvägen 4, 00100 Helsingfors, 
eller per e-post: asa.myrberg@veritas.fi. Förfrågningar per telefon 040 522 3080. Eventuella 
fullmakter skall inlämnas i samband med förhandsanmälan.  
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