
HALLINNOINTI

Selvitys hallinto-  
ja ohjausjärjestelmästä
Viking Line Abp:n hallitus on hyväksynyt 
tämän Selvityksen hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä 14. helmikuuta 2018.
 Emoyhtiö Viking Line Abp on notee-
rattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ 
Helsingissä. Konserniin kuuluvat Viking 
Linen täydessä omistuksessa olevat 
tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB 
tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ 
Viking Line Eesti, Viking Line Finnland-
verkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab.
 Viking Line Abp noudattaa Arvopa-
perimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää 
”Hallinnointikoodia”. Koodi astui voimaan 
1. tammikuuta 2016 ja on julkisesti saa-
tavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen
internetsivuilla Cgfinland.fi. Viking Line
noudattaa koodia kokonaisuudessaan.
Viking Linen selvitys hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä ja muuta tietoa yhtiön
hallinnoinnista löytyy myös Viking Linen
kotisivuilta Vikingline.com.

Yhtiökokous
Viking Line Abp on julkinen osakeyhtiö, 
jonka kotipaikka on Suomessa ja joka 
toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjär-
jestyksensä mukaisesti. Osakeyhtiölain 
mukaan yhtiön korkein päättävä elin on 
yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat 
käyttävät valtaansa.

Viking Line Abp:n kaikki osakkeet 
muodostavat yhden sarjan, jonka kaikki 
osakkeet ovat samanarvoisia ja jokainen 
osake antaa yhden äänen äänestyksis-
sä ja vaaleissa. Kukaan osakkeenomis-
tajista ei saa kuitenkaan äänestää suu-
remmalla äänimäärällä kuin 1/4 kaikista 
yhtiökokouksessa edustettuina olevista 
osakkeista. Yhtiöllä oli 31. joulukuuta 2017 
3 515 osakkeenomistajaa.

Varsinainen yhtiökokous päättää 
muun muassa edellisen tilivuoden 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, yhtiön 
voittovarojen tai tappion käyttämisestä 
sekä vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiö-
kokous valitsee niin ikään hallituksen pu-
heenjohtajan, muut hallituksen jäsenet 
ja tilintarkastajat sekä päättää heidän 
palkkioistaan.

 Yhtiökokous päättää myös yhtiön 
osakkeisiin tai osakepääomaan liitty-
vistä päätöksistä sekä yhtiöjärjestyksen 
muutoksista. Viking Line Abp:n vähim-
mäisosakepääoma on 720 000 euroa 
ja enimmäisosakepääoma 2 880 000 
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa 
voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjes-
tystä muuttamatta.
 Ylimääräinen yhtiökokous on pidet-
tävä, jos hallitus tai yhtiökokous on niin 
päättänyt, tai jos tilintarkastaja tai osak-
keenomistajat, joilla on vähintään kym-
menesosa kaikista osakkeista, vaativat 
sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä 
varten.
 Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen 
yhtiökokous pidetään Maarianhaminas-
sa ennen kesäkuun päättymistä. Edelli-
nen varsinainen yhtiökokous pidettiin 20. 
huhtikuuta 2017. Seuraava varsinainen 
yhtiökokous pidetään 18. huhtikuuta 
2018.
 Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuulutuk-
sena yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä 
sanomalehdessä. Kutsu julkaistaan 
myös yhtiön kotisivuilla Vikingline.com. 
Kutsu on annettava aikaisintaan kol-
me kuukautta ennen yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme 
viikkoa ennen yhtiökokousta.
 Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioi-
den lisäksi kokouskutsussa tulee esittää 
ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja 
heidän palkkioiksi sekä ehdotus tilintar-
kastajiksi. Kutsuun tulee myös sisällyttää 
vähintään 10 %:a osakkeista edustavien 
osakkeenomistajien tekemät edellä 
mainitut ehdotukset edellyttäen, että 
mahdolliset ehdokkaat ovat antaneet 
suostumuksensa valintaan ja päätöseh-
dotus on toimitettu yhtiölle siten, että se 
voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. 
Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen 
vastaavat ehdotukset on julkistettava 
erikseen.
 Jokaisella osakkeenomistajalla on 
yhtiökokouksessa kyselyoikeus ja oikeus 
tehdä päätösehdotuksia yhtiökokouk-
sen asialistalla olevissa asioissa. Osak-
keenomistajalla on oikeus saada asia 

yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän 
vaatii sitä kirjallisesti viimeistään yhtiön 
kotisivuilla Vikingline.com ilmoitettuun 
päivämäärään mennessä.
 Toimitusjohtajan, hallituksen puheen-
johtajan, hallituksen jäsenten ja hallituk-
seen ehdolla olevien henkilöiden tulee 
olla läsnä yhtiökokouksessa. Tilintar-
kastajan on oltava läsnä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa.

Hallitus
Yhtiön johdon muodostavat hallitus ja 
toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on 
sijainen ja hän työskentelee hallituksen 
nimittämän johtoryhmän kanssa.
 Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 
kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. 
Varsinainen yhtiökokous valitsee pu-
heenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen 
ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti 
nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hä-
nen tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole 
määritelty tiettyä järjestystä hallituksen 
jäsenten nimittämiselle. Hallitus ei ole 
asettanut mitään valiokuntia.
 Hallitus ei ole asettanut tilintarkastus-
valiokuntaa, vaan se käsittelee suoraan 
kaikki tilintarkastukseen liittyvät tehtä-
vät.
 Hallituksen jäseneksi valittavalla 
henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja 
riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. 
Hallituksen jäsenen ja jäsenehdokkaan 
tulee antaa hallitukselle tarvittavat 
tiedot, jotta hallitus voi arvioida hänen 
pätevyytensä ja riippumattomuuten-
sa, sekä ilmoitettava näiden tietojen 
muuttumisesta ja esittää oman arvionsa 
riippumattomuudestaan.
 Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia 
osakkeenomistajia, eivät vain niitä osak-
keenomistajia, jotka ovat heitä jäse-
neksi ehdottaneet. Hallituksen jäsenten 
lukumäärän ja hallituskokoonpanon on 
mahdollistettava hallituksen tehtävien 
tehokas hoitaminen.



HALLINNOINTI

 Hallituksen kokoonpanon monimuotoi-
suus tukee yhtiötä strategisten tavoittei-
den saavuttamisessa ja se varmistaa, 
että hallitus suorittaa velvollisuutensa. 
Tavoitteena on, että hallituksen jäsenillä 
on kokemusta ja asiantuntemusta eri 
elinkeinoista ja tehtävistä. On tärkeää, 
että kummatkin sukupuolet ovat edus-
tettuina hallituksen kokoonpanossa.
 Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä 
riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten 
enemmistön on oltava riippumattomia 
yhtiöstä, joista vähintään kahden on 
oltava riippumattomia myös yhtiön mer-
kittävistä osakkeenomistajista. Istuvan 
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippu-
mattomia yhtiöstä ja enemmistö on 
myös riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
 Hallitus ei ole asettanut nimitysvalio-
kuntaa, vaan se valmistelee itse halli-
tuskokoonpanoa koskevan ehdotuk-
sen ottaen huomioon edellä mainitut 
periaatteet.
 Hallitus huolehtii yhtiön asioiden 
hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön 
operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, 
hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet 
ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii 

johtamisjärjestelmän toimivuudesta. 
Hallitus määrittelee yhtiön vision ja toi-
mintaa ohjaavat arvot.
 Varsinainen yhtiökokous valitsee hal-
lituksen puheenjohtajan. Puheenjohtaja 
vastaa hallitustyön järjestämisestä ja 
siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. 
Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjoh-
tajan sijainen. 
 Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 
pidettävässä järjestäytymiskokoukses-
saan hallitus vahvistaa toimintavuoden 
työjärjestyksen. Työjärjestykseen on si-
sällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden 
ohjeellinen aikataulu:
- yhtiön vision ja strategian käsittely,
- tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen
sekä ensimmäisen ja kolmannen kvar-
taalin liiketoimintakatsausten käsittely,
- tilintarkastajien raporttien käsittely,
- konsernin budjetin ja toimintasuunni-
telman käsittely,
- mahdollisten hallituksen valiokuntien
asettaminen ja
- hallituksen työskentelyn arviointi.

Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa
seuraavista asioista:
- muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yh-
tiöjärjestyksen ja muiden säännöstöjen
mukaan kuuluvat hallitukselle,

- merkittävät investoinnit ja divestoinnit
sekä
- muut operatiivisen johdon tai yksittäis-
ten hallituksen jäsenten vireille panemat
asiat.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaik-
ki hallituksen jäsenet saavat riittävät tie-
dot yhtiön toiminnasta, toimintaympäris-
töstä ja taloudellisesta asemasta ja että 
uusi hallituksen jäsen perehdytetään 
yhtiön toimintaan. Jokaisessa hallituk-
sen kokouksessa toimitusjohtaja esittää 
katsauksen operatiivisesta toiminnasta. 
Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. 
määräajoin laadittavista raporteista ja 
johtoryhmän kokouspöytäkirjoista.

Yhtiökokous valitsi 20. huhtikuuta 2017 
seuraavan hallituksen: puheenjohtaja 
Ben Lundqvist sekä jäsenet Nils-Erik 
Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, 
Dick Lundqvist, Lars G Nordström ja Pe-
ter Wiklöf. Hallituksen varajäsenet ovat 
Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja 
Johnny Rosenholm.

Toimintavuodella 2017 hallitus ko-
koontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenten 
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 
91,4 %.
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Hallituksen jäsenet

Ben Lundqvist
Synt.1943. Hallituksen puheenjoh-
taja vuodesta 1995. Hallituksen 
jäsen vuodesta 1978. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön mer-
kittävästä osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Dipl.ekon. OTK. Toimitusjohtaja, 
Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab 
Hildegaard sekä Lundqvist Rede-
rierna Ab. Merenkulkuneuvos.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
403 741 osaketta

Nils-Erik Eklund
Synt. 1946. Hallituksen jäsen vuo-
desta 1997. Riippumaton yhtiöstä. 
Riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Yliopistotason taloustieteen opin-
not. Toimitusjohtaja, Viking Line 
Abp 1990-2010.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
346 645 osaketta

Erik Grönberg
Synt. 1943. Hallituksen jäsen vuo-
desta 2004. Riippumaton yhtiöstä. 
Riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Civ.ekon. Insinööri. Hallituksen 
puheenjohtaja, Ge-Te Media AB.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
81 593 osaketta

Agneta Karlsson
Synt. 1954. Hallituksen jäsen vuo-
desta 2006. Riippumaton yhtiöstä. 
Riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Taloustieteiden tohtori. Associate 
Professor. Neuvonantaja ja kon-
sultti/luennoitsija.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Dick Lundqvist
Synt. 1946. Hallituksen jäsen vuo-
desta 2000. Riippumaton yhtiöstä. 
Riippuvainen yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Kauppat. maist. HTM-tutkinto. 
Hallituksen puheenjohtaja, Lund-
qvist Rederierna Ab ja Rederi Ab 
Hildegaard.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
143 400 osaketta

Lars G Nordström
Synt.1943. Hallituksen jäsen vuo-
desta 2006. Riippumaton yhtiöstä. 
Riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Yliopistotason juridiikan opinnot. 
Hallituksen puheenjohtaja, Vat-
tenfall AB. Hallituksen varapu-
heenjohtaja, Nordea Bank AB.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Peter Wiklöf
Synt. 1966. Hallituksen jäsen vuo-
desta 2017. Riippumaton yhtiöstä. 
Riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
OTK. Toimitusjohtaja, Ålandsban-
ken Abp.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta
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Ulrica Danielsson
Synt. 1965. Hallituksen varajäsen 
vuodesta 2013. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön mer-
kittävästä osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Kauppat. maist. Yrittäjä.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Stefan Lundqvist
Synt. 1971. Hallituksen varajäsen 
vuodesta 2000. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön mer-
kittävästä osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Kauppat. maist. Manager Opera-
tions, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi 
Ab Hildegaard sekä Lundqvist 
Rederierna Ab.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
113 450 osaketta

Johnny Rosenholm
Synt. 1971. Hallituksen varajäsen 
vuodesta 2012. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön mer-
kittävästä osakkeenomistajasta.
Koulutus ja päätoimi
Kauppat. maist. Päällikkö, Ahve-
nanmaan yritysosasto, Ålands-
banken Abp.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Nimi Asema Hallituksen kokoukset Osallistumisprosentti
Ben Lundqvist Puheenjohtaja 15/15 100,0 %
Nils-Erik Eklund Jäsen 13/15 86,7 %
Trygve Eriksson Jäsen 20.4.2017 asti 3/4 75,0 %
Erik Grönberg Jäsen 15/15 100,0 %
Agneta Karlsson Jäsen 14/15 93,3 %
Dick Lundqvist Jäsen 14/15 93,3 %
Lars G Nordström Jäsen 12/15 80,0 %
Peter Wiklöf Jäsen 20.4.2017 lähtien 10/11 90,9 %
Keskimääräinen osallistumisprosentti 91,4 %

* Henkilön ja/tai henkilön määräysvallassa olevien yhtiöiden omistamat Viking Line Abp:n osakkeet per 31.12.2017
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Jan Hanses
Synt. 1961. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1988. 
OTK. Varatuomari.
Vastuualue
Toimitusjohtaja vuodesta 2014.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
50 osaketta

Andreas Remmer
Synt.1974. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013. 
OTK.
Vastuualue
Varatoimitusjohtaja vuodesta 2014. Toimitus-
johtajan sijainen vuodesta 2014. CFO. Talous, 
rahoitus, IT, lakiasiat ja maissa työskentelevä 
henkilöstö.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Peter Hellgren
Synt. 1967. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994. 
Yliopistotason viestintätieteen opinnot.
Vastuualue
Varatoimitusjohtaja vuodesta 2014.  
Myynti ja markkinointi.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Ulf Hagström
Synt. 1969. Yhtiön palveluksessa vuodesta 
2015, aikaisemmin vuosina 1996-2012. Kone- ja 
energiatekniikan insinööri
Vastuualue
Johtaja vuodesta 2015. Marine Operations & 
Newbuildings.
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

Wilhelm Hård af Segerstad
Synt. 1964. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1984.
Vastuualue
Operatiivinen johtaja vuodesta 2014. Kaupalli-
set matkustajapalvelut ja merihenkilöstö
Osakkeenomistus 31.12.2017*
0 osaketta

* Henkilön ja/tai henkilön määräysvallassa olevien yhtiöiden omistamat Viking Line Abp:n osakkeet per 31.12.2017.

Johtoryhmän jäsenet



HALLINNOINTI

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti ja vastaa siitä, 
että hallituksen päätökset toteutetaan. 
Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja 
vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito 
on lain mukainen ja varainhoito luotetta-
valla tavalla järjestetty.
 Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa 
hallitus. Toimisuhteen ehdoista, sisäl-
täen korvaukset ja edut, määrätään 
kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus 
hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita 
hallituksen jäseneksi, mutta ei sen pu-
heenjohtajaksi.
 Yhtiön toimitusjohtaja on Jan Hanses. 
Toimitusjohtajan sijainen on Andreas 
Remmer.

Konsernin johto
Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää 
toimitusjohtajan sijaisen sekä muut kon-
sernin johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä 
vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoi-
minnan ohjauksesta sekä strategisesta 
ja taloudellisesta suunnittelusta. Johto-
ryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 Konsernin johtoryhmään kuuluvat 
Jan Hanses, Andreas Remmer, Peter 
Hellgren, Ulf Hagström ja Wilhelm Hård 
af Segerstad.

Tilintarkastajat
Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkas-
tajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintar-
kastajat valitsee varsinainen yhtiökokous 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyes-
sä. Tilintarkastajat tarkastavat yhtiön 
kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Suoritetun 
tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimi-
tetaan tarkastusraportti ja yhtiökokouk-
selle esitetään tilintarkastuskertomus.

Yhtiön varsinaiset tilintarkastajat ovat:

Ylva Eriksson, KHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2015

Petter Lindeman, KHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2016

 Varatilintarkastajana toimii tilintarkas-
tusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.
 Tilintarkastajien palkkion vahvistaa 
yhtiökokous. Voimassa olevan päätök-
sen mukaan palkkio maksetaan laskua 
vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut 
olivat 122 660,38 euroa tilikaudella 2017 
(120 827,37 euroa 2016), josta 86 000,00 
euroa (92 640,00 euroa 2016) kohdistui 
emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä 
tilintarkastusyhteisöjen muista palveluis-
ta olivat 57 122,15 euroa tilikaudella 2017 
(40 424,98 euroa 2016).
 Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan 
tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallituksen ja operatiivisen johdon vas-
tuulla olevan sisäisen tarkastustoimen 
tavoitteena on varmistaa tehokas ja 
tuloksellinen toiminta, luotettava tieto-
pohja sekä määräysten ja toimintaperi-
aatteiden noudattaminen. Riskienhallin-
ta on integroitu osa konsernin toiminnan 
kontrollia ja valvontaa.
 Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin 
tuloskehitystä ja taloudellista asemaa 
sisäisen raportointijärjestelmän avulla. 
Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu 
yksityiskohtaisesta sisäisestä kirjanpi-
dosta, jota täsmäytetään liikekirjanpi-
toon. Konsernin talousosasto vastaa 
ulkoisesta laskentatoimesta ja sillä on 
läheinen yhteistyö Business Control 
-osaston kanssa, joka vastaa sisäisestä
laskentatoimesta, johon sisältyy talou-
dellinen seuranta, analyysit ja liiketoimin-
nan suunnittelu.

 Konsernilla on hallituksen vahvistama 
Treasury Policy -toimintalinja. Toiminta-
linja käsittelee muun muassa konsernin 
maksuvalmiuden ja rahoituksen peri-
aatteita sekä rahoitusriskien käsittelyä. 
Konsernin Treasury-osastolla on tästä 
operatiivinen vastuu. Konsernin Group 
Treasurer laatii säännöllisesti Treasu-
ry-raportin hallitukselle, toimitusjohta-
jalle sekä konsernin CFO:lle. Raportin 
laajuus ja raportoinnin aikaväli eritellään 
toimintalinjadokumentissa ja se sisältää 
muun muassa konsernin maksuval-
miuden, rahoituksen sekä riskialttiuden 
seurantaa.
 Konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa 
löytyy tietoa rahoitusriskien hallinnasta. 
Hallituksen toimintakertomuksessa löy-
tyy jakso liiketoiminnan riskeistä.
 Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti si-
säistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle 
toimittamissaan tarkastusraporteissa.

Sisäpiirihallinto
Viking Line hallitsee sisäpiiritietoa ja 
sisäpiiriläisiä markkinoiden väärinkäyt-
töasetuksen (Market Abuse Regulation, 
MAR), arvopaperimarkkinalain, NASDAQ 
Helsingin sisäpiirimääräysten, Finanssi-
valvonnan määräysten ja ohjeitten sekä 
Viking Linen sisäpiiriohjeitten mukaan. 
Viimeksi mainitut ohjeet ovat hallituksen 
hyväksymät ja ne astuivat voimaan 3. 
heinäkuuta 2016.
 Viking Linen sisäpiirihallintoon kuuluu 
muun muassa:
- yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiri-
asioista,
- sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä,
- sisäpiiri-ilmoitusten käsittely,
- sisäpiiriluettelon laatiminen ja ylläpito,
- sisäpiiriasioiden valvonta sekä
- internetissä julkistettavista tiedoista
huolehtiminen.
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 Johdon ilmoitusvelvollisuuden pe-
rusteella ilmoittamia tietoja ja johdon 
tekemiä liiketoimia yhtiön rahoitusväli-
neillä tarkastetaan jatkuvasti. Sen lisäksi 
tehdään kokonaisvaltainen tarkastus 
kerran vuodessa ja jokaiselle johtoon 
kuuluvalle henkilölle toimitetaan vuosit-
tain tarkistettavaksi henkilökohtainen 
rekisteriote.
 Viking Linen CFO toimii yhtiön sisäpiiri-
vastaavana. CFO:n nimittämät henkilöt 
hoitavat sisäpiirihallintoon liittyviä käy-
tännön tehtäviä.
 Sisäpiiritieto julkistetaan mahdolli-
simman pian ja tiedon julkistaminen 
tapahtuu pörssitiedotteella. Kaupan-

käynti yhtiön rahoitusvälineillä on aina 
kiellettyä, jos henkilöllä on hallussaan 
sisäpiiritietoa. Tämän yleisen kaupan-
käyntikiellon lisäksi johto ja taloudellisten 
rapporttien valmisteluun osallistuvat 
henkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia 
yhtiön rahoitusvälineillä kolmenkymme-
nen kalenteripäivän pituisen ajanjakson 
aikana ennen konsernin taloudellisten 
rapporttien julkistamista. Kaupankäynti 
on kiellettyä myös julkistuspäivänä.
 MAR:n mukaan Viking Linen julkistaa 
tietoa johdon ja johdon lähipiiriin kuu-
luvien henkilöiden kaikista liiketoimista 
yhtiön rahoitusvälineillä. Julkistaminen 
tapahtuu pörssitiedotteella ja ilmoituk-

sella Finanssivalvonnalle viimeistään 
kolmen työpäivän kuluessa tapahtuma-
päivästä. Viking Linen johtoon kuuluvat 
tässä suhteessa hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet sekä toimitusjohtaja.
 Hankekohtainen sisäpiiriluettelo 
perustetaan valmistellessa merkittä-
viä hankkeita. Sisäpiiriluetteloon lisätyt 
henkilöt saavat ilmoituksen hänen lisää-
misestään luetteloon ja tietoja tähän 
liittyvistä velvollisuuksista.




