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VIKING LINE VUOSIKERTOMUS 2019

Viking Line Abp:n hallitus on hyväksynyt tämän Selvityk-
sen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12. helmikuuta 2020.

Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu Nasdaq 
Helsingissä. Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä 
omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien 
AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, 
Viking Line Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss 
Ab.

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkina-
yhdistys ry:n hyväksymää "Hallinnointikoodia”. Koodi on 
julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
internetsivuilla Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia 
kokonaisuudessaan. Viking Linen selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä ja muuta tietoa yhtiön hallinnoin-
nista löytyy myös Viking Linen kotisivuilta Vikingline.com.

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

Viking Line Abp:n kaikki osakkeet muodostavat yhden 
sarjan, jonka kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja 
jokainen osake antaa yhden äänen äänestyksissä ja 
vaaleissa. Kukaan osakkeenomistajista ei saa kuitenkaan 
äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/4 kaikista 
yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.  
Yhtiöllä oli 31. joulukuuta 2019 3 407 osakkeenomistajaa.

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa edel-
lisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta, yhtiön 
voittovarojen tai tappion käyttämisestä sekä vastuuva-
pauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
Yhtiökokous valitsee niin ikään hallituksen puheenjoh-
tajan, muut hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä 
päättää heidän palkkioistaan.

Yhtiökokous päättää myös yhtiön osakkeisiin tai 
osakepääomaan liittyvistä päätöksistä sekä yhtiöjärjes-
tyksen muutoksista. Viking Line Abp:n vähimmäisosake-
pääoma on 720 000 euroa ja enimmäisosakepääoma 
2 880 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan 
korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos hallitus 
tai yhtiökokous on niin päättänyt, tai jos tilintarkastaja tai 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa 
kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian 
käsittelemistä varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous 
pidetään Maarianhaminassa ennen kesäkuun päätty-
mistä. Edellinen varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. 
huhtikuuta 2019. Seuraava varsinainen yhtiökokous pide-
tään 23. huhtikuuta 2020.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuulutuksena yhtiön 
kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu 
julkaistaan myös yhtiön kotisivuilla Vikingline.com. Kutsu 
on annettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiö-

kokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa 
ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi 
kokous  kutsussa tulee esittää ehdotus hallituksen 
kokoonpanoksi ja heidän palkkioiksi sekä ehdotus tilin-
tarkastajiksi. Kutsuun tulee myös sisällyttää vähintään  
10 %:a osakkeista edustavien osakkeenomistajien 
tekemät edellä mainitut ehdotukset edellyttäen, että 
mahdolliset ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa 
valintaan ja päätösehdotus on toimitettu yhtiölle siten, 
että se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Yhtiö-
kokouskutsun julkistamisen jälkeen vastaavat ehdotukset 
on julkistettava erikseen.

Jokaisella osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa 
kyselyoikeus ja oikeus tehdä päätösehdotuksia yhtiöko-
kouksen asialistalla olevissa asioissa. Osakkeenomista-
jalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, 
jos hän vaatii sitä kirjallisesti viimeistään yhtiön kotisivuilla 
Vikingline.com ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, hallituk-
sen jäsenten ja hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden 
tulee olla läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on 
oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus
Yhtiön johdon muodostavat hallitus ja toimitusjohtaja. 
Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituk-
sen nimittämän johtoryhmän kanssa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä 
sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee 
puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, 
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen 
ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää 
varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Yhtiöjärjes-
tyksessä ei ole määritelty tiettyä järjestystä hallituksen 
jäsenten nimittämiselle. Hallitus ei ole asettanut mitään 
valiokuntia.

Hallitus ei ole asettanut tilintarkastusvaliokuntaa, 
vaan se käsittelee suoraan kaikki tilintarkastukseen liitty-
vät tehtävät.

Hallituksen jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee olla 
riittävä pätevyys ja riittävästi aikaa tehtävän hoitami-
seen. Hallituksen jäsenen ja jäsenehdokkaan tulee antaa 
hallitukselle tarvittavat tiedot, jotta hallitus voi arvioida 
hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa, sekä 
ilmoitettava näiden tietojen muuttumisesta ja esittää 
oman arvionsa riippumattomuudestaan.

Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia osakkeenomis-
tajia, eivät vain niitä osakkeenomistajia, jotka ovat heitä 
jäseneksi ehdottaneet. Hallituksen jäsenten lukumäärän 
ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen 
tehtävien tehokas hoitaminen.

Hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus tukee 
yhtiötä strategisten tavoitteiden 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 edustettuina 
hallituksen kokoonpanossa.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumatto-
muutta. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riip-
pumattomia yhtiöstä, joista vähintään kahden on oltava 
riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeen-
omistajista. Istuvan hallituksen kaikki jäsenet ovat riippu-
mattomia yhtiöstä ja enemmistö on myös riippumaton 
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallitus ei ole asettanut nimitysvaliokuntaa, vaan se 
valmistelee itse hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuk-
sen ottaen huomioon edellä mainitut periaatteet.

Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa 
ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erot-
taa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy 
yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet 
ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus 
määrittelee yhtiön vision ja toimintaa ohjaavat arvot.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheen-
johtajan. Puheenjohtaja vastaa hallitustyön järjestämi-
sestä ja siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Halli-
tuksen sihteerinä toimii konsernin talousjohtaja.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä 
järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toiminta-
vuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytet-
tävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:

l  yhtiön vision ja strategian käsittely,
l  tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen sekä ensim- 
  mäisen ja kolmannen kvartaalin liiketoimintakatsaus- 
  ten käsittely,

l  tilintarkastajien raporttien käsittely,
l  konsernin budjetin ja toimintasuunnitelman käsittely,
l  mahdollisten hallituksen valiokuntien asettaminen ja
   hallituksen työskentelyn arviointi.

Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista 
asioista:

l  muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja  
         muiden säännöstöjen mukaan kuuluvat hallitukselle,

l  merkittävät investoinnit ja divestoinnit sekä
l  muut operatiivisen johdon tai yksittäisten hallituksen 

         jäsenten vireille panemat asiat.
Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikki hallituk-

sen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, 
toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että 
uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan. 
Jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja 
esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi 
hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määräajoin laaditta-
vista raporteista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista.

Yhtiökokous valitsi 25. huhtikuuta 2019 seuraavan 
hallituksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist sekä jäsenet 
Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick 
Lundqvist, Lars G Nordström ja Peter Wiklöf. Hallituksen 
varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja 
Johnny Rosenholm.

Toimintavuodella 2019 hallitus kokoontui 12 kertaa. 
Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumispro-
sentti oli 96,4 %.

Selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä
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Nimi Asema Hallituksen kokoukset Osallistumisprosentti

 Ben Lundqvist Puuheenjohtaja 12/12 100,0 %

 Nils-Erik Eklund Jäsen 12/12 100,0 %

 Erik Grönberg Jäsen 12/12 100,0 %

 Agneta Karlsson Jäsen 11/12 91,7 %

 Dick Lundqvist Jäsen 12/12 100,0 %

 Lars G Nordström Jäsen 11/12 91,7 %

 Peter Wiklöf Jäsen 11/12 91,7 %

Keskimääräinen osallistumisprosentti 96,4 %

BEN LUNDQVIST
Synt. 1943. Hallituksen puheen-
johtaja vuodesta 1995. Hallituksen 
jäsen vuodesta 1978. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Dipl.ekon. OTK. Toimitusjohtaja, 
Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab 
Hildegaard sekä Lundqvist Rede-
rierna Ab. Merenkulkuneuvos.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

403 741 osaketta

NILS-ERIK EKLUND
Synt. 1946. Hallituksen jäsen  
vuodesta 1997. Riippumaton  
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Yliopistotason taloustieteen  
opinnot. Toimitusjohtaja, Viking 
Line Abp 1990-2010.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*
383 707 osaketta

ERIK GRÖNBERG
Synt. 1943. Hallituksen jäsen  
vuodesta 2004. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Civ. ekon. Insinööri. Hallituksen 
puheenjohtaja, Ge-Te Media AB.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

81 593 osaketta

AGNETA KARLSSON
Synt. 1954. Hallituksen jäsen  
vuodesta 2006. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Taloustieteiden tohtori. Associate 
Professor. Neuvonantaja ja  
konsultti/luennoitsija.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

0 osaketta

DICK LUNDQVIST
Synt. 1946. Hallituksen jäsen 
vuodesta 2000. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Kauppat. maist. HTM-tutkinto. 
Hallituksen puheenjohtaja, Lund-
qvist Rederierna Ab ja Rederi Ab 
Hildegaard.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

144 400 osaketta

LARS G NORDSTRÖM
Synt.1943. Hallituksen jäsen  
vuodesta 2006. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Yliopistotason juridiikan opinnot. 
Hallituksen puheenjohtaja,  
Vattenfall AB.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

0 osaketta

PETER WIKLÖF
Synt. 1966. Hallituksen jäsen  
vuodesta 2017. Riippumaton  
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

OTK. Toimitusjohtaja,  
Ålandsbanken Abp.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

0 osaketta

ULRICA DANIELSSON
Synt. 1965. Hallituksen varajäsen 
vuodesta 2013. Riippumaton  
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Kauppat. maist. Yrittäjä.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

0 osaketta

STEFAN LUNDQVIST
Synt. 1971. Hallituksen varajäsen 
vuodesta 2000. Riippumaton 
yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Kauppat. maist. Manager Opera-
tions, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi 
Ab Hildegaard sekä Lundqvist 
Rederierna Ab.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

113 450 osaketta

JOHNNY ROSENHOLM
Synt. 1971. Hallituksen varajäsen 
vuodesta 2012. Riippumaton  
yhtiöstä. Riippumaton yhtiön  
merkittävästä osakkeen-
omistajasta.

KOULUTUS JA PÄÄTOIMI

Kauppat. maist. Päällikkö,  
Ahvenanmaan yritysosasto, 
Ålandsbanken Abp.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

0 osaketta

Hallituksen jäsenet

Hallituksen varajäsenet

* Henkilön ja/tai henkilön määräysvallassa olevien yhtiöiden omistamat Viking Line Abp:n osakkeet per 31.12.2019
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Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti ja vastaa siitä, että hallituksen päätökset toteutetaan. Osakeyhtiölain 
mukaan toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varain-
hoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista, sisältäen korvauk-
set ja edut, määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja 
voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi.

Yhtiön toimitusjohtaja on Jan Hanses. Toimitusjohtajan sijainen on Peter Hellgren.

Konsernin johto
Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan sijaisen sekä muut konsernin johto-
ryhmän jäsenet. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta 
sekä strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Jan Hanses, Peter Hellgren, Johanna Boijer-
Svahnström, Mats Engblom, Henrik Grönvik, Ulf Hagström ja Wilhelm Hård af Segerstad. 

Tilintarkastajat
Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitsee 
varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Suoritetun 
tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimitetaan tarkastusraportti ja yhtiökokoukselle 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 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajien palkkion vahvistaa yhtiökokous. Voimassa olevan päätöksen mukaan 

palkkio maksetaan laskua vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut olivat 107 856,41 euroa tili-
kaudella 2019 (108 539,81 euroa 2018), josta 73 400,00 euroa (79 600,00 euroa 2018) kohdis-
tui emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen muista palveluista olivat 
55 103,18 euroa tilikaudella 2019 (56 931,94 euroa 2018).

Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.

JAN HANSES
Synt. 1961. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1988. OTK. Varatuomari.

VASTUUALUE

Toimitusjohtaja vuodesta 2014.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

4 050 osaketta

PETER HELLGREN
Synt. 1967. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1994. Yliopistotason 
viestintätieteen opinnot.

VASTUUALUE

Varatoimitusjohtaja vuodesta 
2014. Toimitusjohtajan sijainen 
vuodesta 2018. Myynti ja markki-
nointi.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

1 000 osaketta

JOHANNA BOIJER- 
SVAHNSTRÖM
Synt. 1965. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1990. Kauppat. maist. 
Viestinnän opinnot.

VASTUUALUE

Tiedotusjohtaja vuodesta 2015. 
Yhteiskuntasuhteet ja ulkoinen 
viestintä, maahenkilöstö sekä 
vastuulisuus.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

510 osaketta

MATS ENGBLOM
Synt. 1977. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2011. Civ. ekon.

VASTUUALUE

Talousjohtaja vuodesta 2018. 
Talous ja rahoitus.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

584 osaketta

HENRIK GRÖNVIK
Synt. 1963. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1997. Merikapteeni.

VASTUUALUE

Laivapäällikkö vuodesta 2018. 
Päällikkö.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

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 31.12.2019*

1 500 osaketta

WILHELM HÅRD  
AF SEGERSTAD
Synt. 1964. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1984.

VASTUUALUE

Operatiivinen johtaja vuodesta 
2014. Kaupalliset matkustaja-
palvelut ja merihenkilöstö.

OSAKKEENOMISTUS 31.12.2019*

0 osaketta

Johtoryhmän jäsenet

* Henkilön ja/tai henkilön määräysvallassa olevien yhtiöiden omistamat Viking Line Abp:n osakkeet per 31.12.2019
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla olevan sisäisen tarkastustoimen tavoitteena 
on varmistaa tehokas ja tuloksellinen toiminta, luotettava tietopohja sekä määräysten ja 
toimintaperiaatteiden noudattaminen. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin toiminnan 
kontrollia ja valvontaa.

Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa sisäisen 
raportointijärjestelmän avulla. Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu yksityiskohtaisesta 
sisäisestä kirjanpidosta, jota täsmäytetään liikekirjanpitoon. Konsernin talousosasto vastaa 
ulkoisesta laskentatoimesta ja sillä on läheinen yhteistyö Business Control -osaston kanssa, 
joka vastaa sisäisestä laskentatoimesta, johon sisältyy taloudellinen seuranta, analyysit ja 
liiketoiminnan suunnittelu.

Konsernilla on hallituksen vahvistama Treasury Policy -toimintalinja. Toimintalinja käsitte-
lee muun muassa konsernin maksuvalmiuden ja rahoituksen periaatteita sekä rahoitusris-
kien käsittelyä. Konsernin Treasury-osastolla on tästä operatiivinen vastuu. Konsernin Group 
Treasurer laatii säännöllisesti Treasury-raportin hallitukselle, toimitusjohtajalle sekä konser-
nin talousjohtajalle. Raportin laajuus ja raportoinnin aikaväli eritellään toimintalinjadokumen-
tissa ja se sisältää muun muassa konsernin maksuvalmiuden, rahoituksen sekä riskialttiuden 
seurantaa.

Konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa löytyy tietoa rahoitusriskien hallinnasta. Hallituksen 
toimintakertomuksessa löytyy jakso liiketoiminnan riskeistä.

Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimitta-
missaan tarkastusraporteissa.

Sisäpiirihallinto
Viking Line hallitsee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriläisiä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
(Market Abuse Regulation, MAR), arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsingin sisäpiirimää-
räysten, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräysten ja 
ohjeitten sekä Viking Linen sisäpiiriohjeitten mukaan.

Viking Linen sisäpiirihallintoon kuuluu muun muassa:
l  yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista,
l  sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä,
l  sisäpiiri-ilmoitusten käsittely,
l  sisäpiiriluettelon laatiminen ja ylläpito,
l  sisäpiiriasioiden valvonta sekä
l  internetissä julkistettavista tiedoista huolehtiminen.

Johdon ilmoitusvelvollisuuden perusteella ilmoittamia tietoja ja johdon tekemiä liiketoimia 
yhtiön rahoitusvälineillä tarkastetaan jatkuvasti. Sen lisäksi tehdään kokonaisvaltainen 
tarkastus kerran vuodessa ja jokaiselle johtoon kuuluvalle henkilölle toimitetaan vuosittain 
tarkistettavaksi henkilökohtainen rekisteriote.

Konsernin toimitusjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana. Toimitusjohtajan nimittämät 
henkilöt hoitavat sisäpiirihallintoon liittyviä käytännön tehtäviä.

Sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman pian ja tiedon julkistaminen tapahtuu pörssi-
tiedotteella. Kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, jos henkilöllä on hallus-
saan sisäpiiritietoa. Tämän yleisen kaupankäyntikiellon lisäksi johto ja taloudellisten rapport-
tien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 
kolmenkymmenen kalenteripäivän pituisen ajanjakson aikana ennen konsernin taloudellis-
ten rapporttien julkistamista. Kaupankäynti on kiellettyä myös julkistuspäivänä.

MAR:n mukaan Viking Linen julkistaa tietoa johdon ja johdon lähipiiriin kuuluvien henkilöi-
den kaikista liiketoimista yhtiön rahoitusvälineillä. Julkistaminen tapahtuu pörssitiedotteella 
ja ilmoituksella Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen työpäivän kuluessa tapahtuma-
päivästä. Viking Linen johtoon kuuluvat tässä suhteessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
sekä toimitusjohtaja.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo perustetaan valmistellessa merkittäviä hankkeita. Sisä-
piiriluetteloon lisätyt henkilöt saavat ilmoituksen hänen lisäämisestään luetteloon ja tietoja 
tähän liittyvistä velvollisuuksista.

Hallituksen palkkiot
Hallitustyöstä maksetaan palkkio, jonka suuruudesta päättää yhtiökokous. Kohtuulliset matkakustannuk-
set korvataan laskua vastaan. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat 
seuraavat:

Euroa 2019 2018
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 28 000 28 000
Vuosipalkkio, hallituksen muut varsinaiset jäsenet 22 000 22 000
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet 5 000 5 000
Kokouspalkkio kokoukseen osallistuville, hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet  

1 000 1 000

Toimintakaudella 2019 hallituksen palkkiona maksettiin yhteensä 259 000 euroa (245 000 euroa 2018). 
Palkkiot jakaantuivat seuraavasti:

Euroa 2019 2018
Ben Lundqvist 40 000 38 000
Nils-Erik Eklund 34 000 32 000
Erik Grönberg 34 000 32 000
Agneta Karlsson 33 000 32 000
Dick Lundqvist 34 000 31 000
Lars G Nordström 33 000 32 000
Peter Wiklöf 33 000 30 000
Ulrica Danielsson 6 000 7 000
Stefan Lundqvist 7 000 5 000
Johnny Rosenholm 5 000 6 000
Yhteensä 259 000 245 000

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
Toimitusjohtajan ja konsernin muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja eduista päättää hallitus. 
Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkan, josta hallitus päättää vuosittain. Jan 
Hansesin kuukausipalkka on 24 432 euroa. Kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään luontais-
etuina puhelinetu ja ryhmähenkivakuutus sisältäen sairauskuluvakuutuksen. 

Konsernilla on ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryh-
män jäsenten eläkkeisiin sovelletaan yleisiä eläke-ehtoja ja kunakin ajankohtana alhaisinta lakisääteistä 
eläkeikää. 

Toimitusjohtajalla on 8 kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön hallituksella on oikeus irtisanoa toimitus-
johtajan työsopimus, jolloin toimitusjohtajalle maksetaan 8 kuukauden palkka irtisanomisajankohdan 
jälkeen. Muut johtoryhmän jäsenet saavat 6 kuukauden palkan mahdollisen yhtiön puolelta tapahtuneen 
irtisanomisen yhteydessä. Tämän lisäksi ei ole tehty muita yksilöllisiä sopimuksia irtisanomisajan korvauk-
sista.

Konsernilla ei ole palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmän palkkiot 2019, euroa Kiinteä palkka
Kokonais-

korvaus 2019
Toimitusjohtaja 310 391 310 391
Johtoryhmä 905 777 905 777
Yhteensä 1 216 168 1 216 168

Lisätietoja korvauksista konsernin johtotehtävissä toimiville avainhenkilöille on konsernin tilinpäätöksessä, 
liitetiedot kohta 6.1.3.

Palkka- ja palkkioselvitys

22 23


