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(CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

YLEISTÄ
Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjär-
jestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin, 
listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja 
määräyksiin.

Lisäksi Kemira noudattaa Suomen lis-
tayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poik-
keuksella, että hallituksen nimitysva-
liokunta koostuu koodin suosituksesta 
22 poiketen pääosin muista kuin yhti-
ön hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallituk-
sen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen 
osakkeenomistajien edun mukaista, et-
tä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 
osallistuvat hallituksen jäsenten nimitys- 
ja palkitsemisasioiden valmisteluun. 

Listayhtiöiden hallinnointikoodi on 
julkisesti saatavilla Internet-osoitteessa 
www.cgfi nland.fi .

Tämä selvitys on julkistettu erillisenä 
kertomuksena samaan aikaan yhtiön toi-
mintakertomuksen kanssa.

TOIMIELIMET
Kemiran johtamisesta ja liiketoiminnasta 
vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimi-
tusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät 
Suomen osakeyhtiölain ja Kemiran yhtiö-
järjestyksen mukaan.

YHTIÖKOKOUS
Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön 
korkein päättävä elin, ja se kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Varsinainen 
yhtiökokous on pidettävä vuosittain tou-
kokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiö-
lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuu-
luvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja voiton käyttämises-
tä, vastuuvapauden myöntämisestä hal-
lituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
ja hänen sijaiselleen, hallituksen puheen-

johtajan, varapuheenjohtajan ja muiden 
jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta 
ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava 
vähintään kahdessa hallituksen määrää-
mässä valtakunnallisessa sanomalehdessä 
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis-
tään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi 
Kemira julkaisee kokouskutsun pörssitie-
dotteena sekä Internet-sivuillaan.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökoko-
us pidettiin Helsingissä 8.4.2009. Siihen 
osallistui henkilökohtaisesti tai valtakir-
jalla 394 osakkeenomistajaa, jotka edus-
tivat noin 64 prosenttia yhtiön äänival-
lasta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat 
ovat saatavissa Kemiran Internet-sivuil-
la www.kemira.fi  > Konserni > Hallinto > 
Yhtiökokous.

HALLITUS

KOKOONPANO
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja muut jä-
senet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyk-
sen mukaan 4–8 jäsentä. Kemira Oyj:n 
varsinainen yhtiökokous valitsi 8.4.2009 
Kemira Oyj:n hallitukseen 7 jäsentä. Hal-
litukseen valittiin uudelleen jäseniksi Eli-
zabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Pek-
ka Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen, Jukka 
Viinanen ja Jarmo Väisänen sekä uutena 
jäsenenä Wolfgang Büchele. Pekka Paa-
sikivi valittiin jatkamaan hallituksen pu-
heenjohtajana ja Jukka Viinanen varapu-
heenjohtajana.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiös-
tä riippumattomia. Hallituksen jäsenis-
tä hallituksen puheenjohtaja Pekka Paa-
sikivi on Oras Invest Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja. Jarmo Väisänen on Suo-
men valtion palveluksessa valtioneuvos-
ton kanslian omistajaohjausosastolla. 

Oras Invest Oy ja Suomen valtion 100 % 
omistama Solidium Oy omistavat kumpi-
kin yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat 
jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja 
omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisä-
piirihallinto.

TOIMINTA
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen 
tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mu-
kaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. 
Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen 
työjärjestyksen, jossa on määritelty halli-
tuksen pääasialliset tehtävät ja toiminta-
tavat. Seuraavassa on kuvaus työjärjes-
tyksen keskeisestä sisällöstä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämises-
tä. Hallitus valmistelee yhtiökokoukses-
sa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökoko-
uksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii 
yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpa-
nosta. Lisäksi hallitus päättää oikeuksista 
yhtiön edustamiseen.

Hallitus päättää asioista, jotka toimin-
nan laajuus ja laatu huomioon ottaen 
ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Näi-
tä ovat muun muassa konsernin tavoittei-
den ja niiden saavuttamiseksi laadittavan 
strategian hyväksyminen, toimintasuun-
nitelmien ja budjetin hyväksyminen, val-
vontaperiaatteiden määrittely ja hyväk-
syminen, yhtiön toiminnallisen rakenteen 
hyväksyminen, toimitusjohtajan ja hänen 
sijaisensa valitseminen ja johtoryhmän 
kokoonpanon hyväksyminen. Hallitus 
hyväksyy yhtiön investointiohjeet sekä 
merkittävimmät investoinnit ja divestoin-
nit. Hallitus hyväksyy myös yhtiön rahoi-
tusohjeet, merkittävimmät pitkäaikaislai-
nat ja takaukset.

Hallituksen tehtävänä on taata, että 
yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja 
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Pekka Paasikivi, puheenjohtaja

Jukka Viinanen, varapuheenjohtaja

Elizabeth Armstrong 

Wolfgang Büchele (8.4.2009 lähtien)

Juha Laaksonen  

Ove Mattsson (8.4.2009 asti) 

Kaija Pehu-Lehtonen  

Jarmo Väisänen   

Yhteensä    

73 219

40 768

66 555

-

42 905

53 355

42 305

34 174

353 281

75 000 

50 400  

60 000

34 100 

43 200 

17 640

43 800  

43 800  

367 940

HALLITUKSEN PALKKIOT

20082009

(euroa)

tuloksen valvonnan kannalta riittävät re-
surssit suunnitteluun sekä tieto- ja val-
vontajärjestelmiin. Hallitus valvoo ja ar-
vioi toimitusjohtajaa, hänen sijaistaan ja 
johtoryhmien jäseniä, ja päättää heidän 
palkkioistaan ja eduistaan. Hallituksen 
tehtävänä on varmistaa toiminnan jatku-
vuus huolehtimalla avainhenkilöiden seu-
raajasuunnittelusta. Hallitus määrittelee 
ja hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestel-
män pääperiaatteet.

Hallitus hoitaa myös muut osakeyhtiö-
lain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtä-
vät. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kir-
janpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vas-
taa, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat 
ja riittävät tiedot yhtiöstä, ja että konser-
nitilinpäätös on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) ja emoyhti-
ön tilinpäätös puolestaan Suomessa voi-
massa olevien lakien ja säännösten (FAS) 
mukaisesti. Hallituksen kokouksissa kä-
sitellään yhtiön tuloksen kehittymistä 
kuukausitasolla. Hallitus keskustelee ti-
lintarkastajan kanssa yhtiön tilintarkas-
tuksesta. Hallitus arvioi toimintaansa ja 
työskentelytapojaan vuosittain.

Vuonna 2009 hallitus kokoontui 13 
kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallis-
tumisprosentti oli 96,7 %.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN
Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 
2009 varsinaisen yhtiökokouksen pää-
töksen mukaisesti kuukausipalkkiota 
ja kokouspalkkiota. Matkakustannuk-
set korvataan yhtiön matkustussäännön 
mukaan. Hallituksen puheenjohtajal-
le maksetaan kuukausipalkkiota 5 500 
euroa kuukaudessa, varapuheenjohta-
jalle 3 500 euroa kuukaudessa ja muil-
le jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa. Li-
säksi maksetaan kokouspalkkiota 600 
euroa kokoukselta Suomessa asuville jä-
senille, 1 200 euroa kokoukselta muualla 
Euroopassa asuville jäsenille ja 2 400 eu-
roa Euroopan ulkopuolella asuville jäse-
nille. Kokouspalkkiota maksetaan myös 
valiokuntien kokouksista. Hallituksen jä-
senet eivät ole Kemira Oyj:n osakepalk-
kiojärjestelmän piirissä.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kol-
me valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, 
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvalio-
kunnan.

ja johtoryhmien jäsenten palkitsemiseen 
ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemis-
järjestelmiin ja pitkän aikavälin kannus-
tinohjelmiin liittyviä asioita. Lisäksi tar-
kastusvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän 
johdon suoritusten arviointia ja seuraaja-
suunnittelua.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii 
Pekka Paasikivi ja jäseninä Jukka Viina-
nen ja Kaija Pehu-Lehtonen. Palkitsemis-
valiokunta kokoontui vuoden 2009 ai-
kana 3 kertaa. Jäsenten keskimääräinen 
osallistumisprosentti oli 100 %. Valio-
kunta raportoi kokouksistaan hallituk-
selle.

NIMITYSVALIOKUNTA
Hallituksen 8.4.2009 tekemän päätöksen 
mukaan nimitysvaliokunnan tehtävänä 
on valmistella varsinaiselle yhtiökokouk-
selle ehdotus hallituksen jäsenistä ja hal-
lituspalkkioista.

Nimitysvaliokunta koostuu Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosi-
tuksesta 22 poiketen pääosin muista kuin 
yhtiön hallituksen jäsenistä. Yhtiön halli-
tuksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja 
sen osakkeenomistajien edun mukaista, 
että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 
osallistuvat hallituksen jäsenten nimitys- 
ja palkitsemisasioiden valmisteluun.

TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen 
vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avus-
taa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, 
että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja 
että sisäinen valvonta, tilintarkastus se-
kä Kemiran toiminta on järjestetty laki-
en, määräysten ja yhtiön hallituksen vah-
vistamien liiketapaperiaatteiden (Kemira 
Code of Conduct) mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hal-
lituksen keskuudestaan valitsemista, yh-
tiöstä riippumattomista jäsenistä. Va-
liokunnan puheenjohtajana toimii Juha 
Laaksonen ja jäseninä Jarmo Väisänen 
ja Kaija Pehu-Lehtonen. Tarkastusvalio-
kunta kokoontui vuoden 2009 aikana 5 
kertaa ja jäsenten keskimääräinen osal-
listumisprosentti oli 100 %. Valiokunta 
raportoi kokouksistaan hallitukselle.

PALKITSEMISVALIOKUNTA
Palkitsemisvaliokunta muodostuu hal-
lituksen keskuudestaan valitsemis-
ta, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. 
Hallitus on hyväksynyt palkitsemisvalio-
kunnalle työjärjestyksen, jonka mukaan 
valiokunta avustaa hallitusta valmistele-
malla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa 
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gement Board vastaa konsernin strategi-
an toteuttamisesta.

BUSINESS MANAGEMENT BOARD
Business Management Boardin muo-
dostavat toimitusjohtaja, talousjohta-
ja sekä Paper-, Municipal & Industrial- 
ja Oil & Mining -segmenttien johtajat. 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii 
toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja 
vastuualueet on esitetty jäljempänä koh-
dassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäl-
jempänä kohdassa Sisäpiiriomistukset.

STRATEGIC MANAGEMENT BOARD
Strategic Management Boardiin kuuluvat 
Business Management Boardin jäsenten 
lisäksi 4 aluejohtajaa (Eurooppa, Lähi-
itä ja Afrikka, Pohjois-Amerikka, Etelä-
Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren 
alue), toimitusketjujohtaja, T&K- ja tek-
nologiajohtaja, lakiasiainjohtaja, markki-
nointi- ja viestintäjohtaja sekä henkilös-
töjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja 
vastuualueet on esitetty jäljempänä koh-
dassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäl-
jempänä kohdassa Sisäpiiriomistukset.

JOHDON PALKITSEMINEN
Hallitus päättää konsernin toimitusjoh-
tajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johto-
ryhmien jäsenten palkoista, palkkioista ja 
toimisuhteiden ehdoista.

Toimitusjohtaja Harri Kermisen eläke-
ikä on 62 vuotta ja hänen maksimieläk-
keensä on 66 % eläkepalkasta. Tämä pe-
rustuu 1.1.1991 alkaen uusilta jäseniltä 
suljetun lisäeläkesäätiön etuuksiin. Toi-
mitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuu-
kautta. Toimitusjohtajalle maksetaan 12 
kuukauden palkkaa vastaava korvaus, 
mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Toimitusjoh-
tajalle tilikaudella 2009 maksettu palkka 
luontoisedut mukaan lukien oli 734 730 
euroa, johon sisältyy tulospalkkioita 
79 278 euroa. Toimitusjohtaja ei saanut 
Kemiran osakkeita osana tulospalkkioita.

Johdon palkitseminen koostuu kuu-
kausipalkasta, luontoiseduista ja tulos-
palkkioista. Tulospalkkiot määräytyvät 
konsernin tulostavoitteiden sekä liike-
toimintojen tulostavoitteiden toteutumi-
sen perusteella tilikausittain. Tulospalk-
kio koostuu rahapalkkioista ja Kemiran 
osakkeista.

Kemiralla on käytössään kaksi osake-
pohjaista kannustinjärjestelmää: avain-

henkilöille ja strategisen johtoryhmän 
jäsenille. Osakepohjaiset kannustinjärjes-
telmät ovat osa konsernin kannustus- ja 
sitouttamisjärjestelmiä. Palkkiojärjestel-
millä pyritään yhdistämään omistajien, 
johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yh-
tiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan 
avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjoamaan 
heille kilpailukykyinen omistukseen pe-
rustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalk-
kiojärjestelmissä mahdolliset palkkiot 
maksetaan Kemiran osakkeina ja verot 
kattavana rahaosuutena asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisen mukaisesti. 

Kemira Oyj:n hallitus päätti avainhen-
kilöiden nykyisestä osakepalkkiojärjestel-
mästä vuonna 2006. Järjestelmä jakautuu 
kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajak-
soon, jotka ovat 2007, 2008 ja 2009. 
Mahdolliset palkkiot maksetaan ansain-
tajaksoa seuraavan vuoden huhtikuun 
loppuun mennessä. Palkkion maksami-
nen perustuu asetettujen taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamiseen, joita vuoden 
2009 osalta mitataan liikevoitolla ja sido-
tun pääoman tuotolla. Avainhenkilöiden 
osakepohjaisen järjestelmän piirissä oli 
65 henkilöä 31.12.2009. Kannustinjärjes-
telmän perusteella luovutettavien Kemira 
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä voi ol-
la maksimissaan yhteensä 774 000. 

Helmikuussa 2009 Kemira Oyj:n hal-
litus päätti strategisen johtoryhmän jä-
senille suunnatusta osakepalkkiojärjes-
telmästä. Järjestelmä jakautuu kolmeen 
vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, jot-
ka ovat 2009, 2010 ja 2011. Palkki-
on maksaminen perustuu asetetun liike-
voittotavoitteen saavuttamiseen. Lisäksi 
ohjelmassa on kolmen vuoden pitkän 
aikavälin tavoite, joka on sidottu liike-
voittoprosentin kehitykseen vuoden 2011 
loppuun mennessä. Järjestelmän perus-
teella maksettavien osakkeiden ja raha-
osuuden yhteisarvo kolmen vuoden ai-
kana ei voi ylittää henkilön tältä ajalta 
kertyvää rahapalkkaa. Johtoryhmän jä-
senille suunnatun uuden osakepalkki-
ojärjestelmän perustamisen yhteydessä 
johtoryhmän jäsenet jäivät pois avain-
henkilöille suunnatusta osakepalkkiojär-
jestelmästä.

Osakepalkkiojärjestelmien perusteella 
ansaitut osakkeet on omistettava vähin-
tään kaksi vuotta kunkin palkkiosuori-
tuksen jälkeen. Osakkeet on luovutettava 
vastikkeettomasti takaisin yhtiölle, mi-
käli henkilön työsuhde lakkaa henkilön 
omasta toimesta tai yhtiö purkaa työsuh-

Nimitysvaliokuntaan kutsuttiin 
31.5.2009 tilanteen mukaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edusta-
jat sekä Kemira Oyj:n hallituksen pu-
heenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimi-
tysvaliokunnan jäsenet ovat Oras Invest 
Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi, So-
lidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvi-
nen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Varman sijoitusjohtaja Risto Murto sekä 
Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Paasikivi asiantuntijajäsenenä.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuo-
den 2009 aikana yhden kerran ja jäsen-
ten keskimääräinen osallistumisprosent-
ti oli sata.

Lisäksi hallituksen 18.12.2008 ko-
koonkutsuma nimitysvaliokunta, jonka 
tehtävänä oli valmistella vuoden 2009 
varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdo-
tus hallituksen jäsenistä ja hallituspalk-
kioista, kokoontui vuonna 2009 yhden 
kerran. Jäsenten osallistumisprosentti 
oli sata.

TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa ni-
mittää hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan 
toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja 
kehittää yhtiötä hallituksen antamien oh-
jeiden ja määräysten mukaisesti, vastata 
siitä, että yhtiön edut otetaan huomioon 
sen omistamissa tytär- ja osakkuusyh-
tiöissä ja panna täytäntöön hallituksen 
päätökset. Toimitusjohtaja raportoi halli-
tukselle muun muassa yhtiön taloudelli-
sesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja 
muista merkittävistä asioista. Toimitus-
johtaja toimii myös Kemira Oyj:n johto-
ryhmien puheenjohtajana. Kemira Oyj:n 
toimitusjohtaja on Harri Kerminen. Toi-
mitusjohtajan sijaisena toimii talousjoh-
taja Jyrki Mäki-Kala. Toimitusjohtaja 
ja toimitusjohtajan sijainen lähipiirei-
neen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa 
yhtiöön.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan si-
jaisen henkilötiedot ovat jäljempänä koh-
dassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäl-
jempänä kohdassa Sisäpiiriomistukset. 
Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuulu-
vat taloudelliset etuudet on kuvattu jäl-
jempänä kohdassa Johdon palkitseminen.

JOHTORYHMÄT
Kemiran johto koostuu kahdesta johto-
ryhmästä. Business Management Board 
vastaa konsernin liiketoimintojen opera-
tiivisesta ohjauksesta ja Strategic Mana-
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Hallitus
Armstrong Elizabeth 
Büchele Wolfgang
Laaksonen Juha
Paasikivi Pekka
Pehu-Lehtonen Kaija
Viinanen Jukka
Väisänen Jarmo

Johtoryhmien jäsenet
Boman Petri
Casas de Almeida Hilton
Grön Johan
Hakkila Jukka
Helsky Petri
Jokinen Päivi
Kerminen Harri
Kwan Ronald
Kylander Håkan
Melarti Hannu
Mäki-Kala Jyrki
Ojanpää Pekka
Owens Randy
Salonen Eeva

Tilintarkastus
Pajamo Pekka

0 
ei sisäpiirissä

0
790 225

0
1 000

0

0 
0
0

988 382
0

1 250
0

SISÄPIIRIOMISTUKSET

31.12.2009  31.12.2008 31.12.2009  31.12.2008

Osakkeet

765
4 200
1 301
4 113 

0 
0

17 167  
0 

4 121 
5 820 
5 501 
4 748 
5 055 

0 

0

1 297
57 325
42 587
46 102
54 652
20 425

158 252
53 125
18 732
60 400
61 529
60 587
59 444
13 579

0

teen ennen kahden vuoden määräaikaa. 
Lisäksi johtoryhmän jäsenten on pidet-
tävä Kemiran osakepalkkiojärjestelmien 
kautta saamiaan Kemira Oyj:n osakkeita 
vähintään vuotuisen kiinteän rahapalk-
kansa verran niin kauan kuin he kuulu-
vat johtoryhmään. 

Osakepalkkiojärjestelmissä mahdol-
lisesti luovutettavina osakkeina käyte-
tään yhtiön omistuksessa olevia tai osa-
kemarkkinoilta hankittavia Kemira Oyj:n 
osakkeita.

KONSERNIN ORGANISAATIO
Kemiran liiketoiminta on organisoi-
tu kolmeen tulosvastuulliseen, asiakas-
keskeiseen segmenttiin, jotka keskitty-
vät vesikemiaan. Paper-segmentti tarjoaa 
tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja pa-
periteollisuudelle, Municipal & Industrial 
-segmentti kunnalliseen ja teolliseen ve-
denpuhdistukseen ja Oil & Mining -seg-
mentti öljy- ja kaivosteollisuudelle.

Muiden liiketoimintojen kehittämis-
tä jatketaan erillisinä yksikköinä. Kemi-
ran tavoite irrottaa maaliliiketoiminnasta 
vastaava Tikkurila ja listata se NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:hyn markkinatilan-
teen sen salliessa, on osa konsernin stra-
tegista muutosta. ChemSolutions-yksikkö 

keskittyy palvelemaan asiakkaita elintar-
vike- ja rehumarkkinoilla sekä lääke- ja 
kemianteollisuudessa.

Kemiran keskitetyt toiminnot huoleh-
tivat sisäisten synergioiden hyödyntämi-
sestä. Funktiot johtavat ja koordinoivat 
tiettyjä koko yhtiötä koskevia toiminto-
ja kuten henkilöstö, lakiasiat, logistiikka, 
ostot, rahoitus, riskienhallinta, sisäinen 
tarkastus, talous, tietohallinto, tutkimus 
ja kehitys, ympäristö ja viestintä. Funkti-
ot on organisoitu globaalisti ja ne tarjoa-
vat palvelujaan kaikille Kemiran liiketoi-
minnoille.

Maantieteellisesti Kemiran toiminta on 
jaettu neljään alueeseen: Pohjois-Amerik-
ka, Etelä-Amerikka, Aasia ja Tyynenme-
ren alue (APAC) sekä Eurooppa, Lähi-
itä ja Afrikka (EMEA). Maantieteellisten 
alueiden organisaatiot ovat vastuussa yh-
teisen kustannustehokkaan infrastruk-
tuurin rakentamisesta kaikille liiketoi-
minnoille.

SISÄINEN VALVONTA
Kemirassa on sisäisen valvonnan järjes-
telmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, 
että toiminta on tarkoituksenmukaista ja 
tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen 
raportointi on luotettavaa, ja että sään-

nöksiä ja toimintaperiaatteita noudate-
taan. Sisäinen valvonta on olennainen 
osa kaikkea Kemiran toimintaa ja kattaa 
konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvon-
nan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko 
henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan 
esimiesten toimesta osana operatiivista 
johtamista.

Kemiran arvot, liiketapaperiaatteet 
(Kemira Code of Conduct) ja konserni-
tasoiset toimintaohjeet luovat perustan 
yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle val-
vonnalle. Sisäiset ohjeet ja liiketapape-
riaatteet on saatettu tiedoksi konsernin 
koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toi-
mintaohjeista järjestetään myös koulu-
tusta niille henkilöille, joiden erityisesti 
tulee tuntea kyseinen ohjeistus. Kemiran 
jokaisella työntekijällä on oikeus ja vel-
vollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapape-
riaatteiden ja konserniohjeiden vastaises-
ta toiminnasta.

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-
alueet ovat johtamistapa- ja organisaa-
tiokulttuuri, riskien arviointi, valvonta-
toimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys 
sekä seuranta ja tarkastus.

55



SISÄPIIRIHALLINTO
Kemira Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen 
arvopaperimarkkinalain mukaisesti il-
moitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysy-
vistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä ja 
hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Ilmoi-
tusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa 
perusteella hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja ja hänen sijaisensa, yhtiön joh-
toryhmien jäsenet ja tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisön päävastuullinen ti-
lintarkastaja. Pysyviä yrityskohtaisia sisä-
piiriläisiä ovat yhtiön lakiasiainjohtajan 
erikseen määrittelemät henkilöt.

Kemira Oyj noudattaa NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jon-
ka mukaan sisäpiiriläisen on suositelta-
vaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön osak-
keilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla 
on mahdollisimman täydellinen tieto 
osakkeen arvoon vaikuttavista seikois-
ta. Tämän perusteella Kemira Oyj:n sisä-
piiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä 
kauppaa yhtiön osakkeilla 30 vuoro-
kauden aikana ennen yhtiön osavuo-
sikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen 
julkistamista.

Kemira Oyj:n sisäpiirirekisterejä yllä-
pidetään yhtiön lakiasiainyksikössä, joka 
päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläi-
siä koskevat julkiseen sisäpiirirekiste-
riin merkittävät tiedot Euroclear Finland 
Oy:hyn. Tiedot ovat nähtävillä Euroclear 
Finland Oy:n Internetissä ylläpitämässä 
NetSire-palvelussa.

Edellisellä sivulla olevassa taulukos-
sa on esitetty julkiseen sisäpiirirekisteriin 
kuuluvien henkilöiden omistukset Ke-
mira Oyj:ssä 31.12.2009 ja 31.12.2008. 
Omistukset sisältävät henkilökohtaisen 
omistuksen lisäksi myös lähipiirin sekä 
määräysvaltayhteisöjen omistukset. Ajan-
tasainen sisäpiiriluettelo samoin kuin päi-
vitetyt omistustiedot ovat yhtiön Inter-
net-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi  > 
Konserni > Hallinto > Sisäpiiri.

SISÄINEN TARKASTUS
Kemira-konsernin sisäisen tarkastuksen 
yksikkö vastaa konsernin riippumatto-
masta arviointi- ja varmistustoiminnos-
ta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea 
Kemiran johtoa ja hallitusta niiden val-
vontatehtävässä. Sisäinen tarkastus arvioi 
riskienhallinta-, valvonta- ja hallintojär-
jestelmiä sekä edistää niiden kehittämis-
tä. Kemiran sisäisen tarkastuksen toimin-
taperiaatteet ja keskeiset menettelytavat 
on määritetty Kemira Oyj:n hallituk-

sen vahvistamassa toimintaohjeessa. Si-
säisen tarkastuksen toiminta-alue on ra-
joittamaton ja kattaa kaikki konsernin 
toimialat, yksiköt ja toiminnot. Sisäinen 
tarkastus raportoi Kemira Oyj:n tarkas-
tusvaliokunnalle ja hallinnollisesti laki-
asiainjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen 
edustaja keskustelee tarkastussuunnitel-
mastaan ja havainnoistaan vuoden aika-
na tilintarkastajien kanssa.

TILINTARKASTUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous 
valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on 
oltava Keskuskauppakamarin hyväksy-
mä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan 
toimikausi päättyy valintaa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Vuoden 2009 yhtiökokous valitsi Kemi-
ra Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö 
KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilin-
tarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Vuonna 2009 tilintarkastajalle 
(KPMG) maksettiin tilintarkastamiseen 
liittyviä palkkioita 1,7 miljoonaa eu-
roa. Lisäksi maksettiin tilintarkastukseen 
liittymättömistä palveluista palkkioita 
1,0 miljoonaa euroa.

KUVAUS TALOUDELLISEEN
RAPORTOINTIPROSESSIIN
LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN
JA RISKIENHALLINNAN
JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

YLEISTÄ 
Kemiran hallitus määrittelee riskienhal-
linnan pääperiaatteet ja hyväksyy kon-
sernin riskienhallintapolitiikan. Riskien 
tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnas-
ta vastaavat segmentit ja funktiot kukin 
oman toiminta-alueensa osalta. Konser-
nin riskienhallintatoiminto koordinoi ja 
tukee riskienhallintaa.

Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmä 
kattaa konsernin kaikki toiminnot, mu-
kaan lukien taloudellisen raportoinnin. 
Valvontatoimia toteutetaan kaikilla orga-
nisaatiotasoilla osana konsernin päivit-
täistä toimintaa.

Riskeistä ja riskienhallinnasta on ker-
rottu tarkemmin Kemiran Internet-sivuil-
la www.kemira.fi  > Konserni > Hallin-
to > Riskienhallinta ja Kemiran sisäisen 
valvonnan järjestelmästä on yleiskuvaus 
edellä kohdassa Sisäinen valvonta.

Seuraavassa kuvataan, kuinka Kemiran 
riskienhallinta ja sisäinen valvonta toimi-
vat taloudellisen raportointiprosessin yh-

teydessä sen varmistamiseksi, että yhtiön 
julkistamat taloudelliset raportit antavat 
olennaisesti oikean kuvan yhtiön talou-
desta.

ROOLIT JA VASTUUT 
Kemiran hallitus huolehtii siitä, että yh-
tiöllä on riittävät resurssit riskienhallin-
taan ja valvontaan, että valvonta on jär-
jestetty asianmukaisesti ja että yhtiön 
tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 
yhtiöstä. Hallitusta avustaa näissä tehtä-
vissä tarkastusvaliokunta.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juokse-
vaa hallintoa hallituksen antamien ohjei-
den ja määräysten mukaisesti. Toimitus-
johtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito 
on lain mukainen ja varainhoito luotetta-
valla tavalla järjestetty.

Taloudellisen raportoinnin yleisestä 
valvontajärjestelmästä vastaa konsernin 
talousjohtaja. Segmenttien ja maantie-
teellisten alueiden taloushallintojen vä-
lillä on tarkoin määritellyt vastuualueet. 
Segmenttien taloushallinto (controlling-
toiminto) toimii segmenttien liikkeenjoh-
don alaisuudessa analysoiden liiketoimin-
taprosesseja. Maantieteellisten alueiden 
taloushallinto on vastuussa alueensa ta-
lousfunktioiden prosessien toimivuudes-
ta ja lukujen oikeellisuudesta. Konserni-
tason talousfunktiot tukevat, valvovat, 
opastavat ja tarjoavat koulutusta seg-
menttien ja maantieteellisten alueiden ta-
lousorganisaatioille.

Konsernin tietohallinnolla on merkit-
tävä rooli sekä taloudellisessa raportoin-
nissa että sisäisessä valvonnassa, sillä ra-
portointi ja monet valvontatoimenpiteet, 
muun muassa prosessien monitorointi, 
perustuvat tietotekniikkaan.

Sisäisen tarkastuksen toiminto tehtävi-
neen ja vastuualueineen on kuvattu tar-
kemmin edellä kohdassa Sisäinen tarkas-
tus.

RISKIEN ARVIOINTI
Konsernin taloushallinto vastaa taloudel-
liseen raportointiin liittyvien riskien hal-
linnasta. Riskejä tunnistetaan, arvioidaan 
ja hallitaan konsernin yleisen riskienhal-
lintaprosessin yhteydessä sekä erikseen 
osana taloushallinnon omia toiminta-
prosesseja. Riskien tunnistamisessa hyö-
dynnetään muun muassa sisäisen tarkas-
tuksen laatimaa ja ylläpitämää sisäisen 
valvonnan ohjeistusta (Kemira Business 
Control Manual).
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KONSERNI
ULKOINEN RAPORTOINTI

SISÄINEN RAPORTOINTI HALLITUKSELLE JA JOHTORYHMILLE

TALOUSHALLINNON 
ROOLIT JA VASTUUT

Ta
lo

us
ha

llin
no

n 
ra

po
rto

in
ti Liikkeenjohdon raportointi

MAANTIETEELLISET 
ALUEET
TALOUSHALLINNON RAPORTOIN-
TIMATERIAALIN OIKEELLISUUS
• Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
• Pohjois-Amerikka
• Etelä-Amerikka
• Aasia-Tyynenmeren alue

SEGMENTIT
LIIKKEENJOHDON TUKI
• Paper
• Municipal & Industrial
• Oil & Mining
• Tikkurila
• Muut

Taloushallinnon materiaalin 
hyödyntäminen

mät (ERP), jotka varmistavat nopean ja 
luotettavan tiedonsaannin. Tytäryhtiöt 
raportoivat lukunsa toiminnanohjausjär-
jestelmästä konsernille käyttäen yhtenäis-
tä konserniraportointijärjestelmää. Kon-
sernin, segmenttien ja maantieteellisten 
alueiden talousorganisaatiot tarkistavat 
lukujen oikeellisuutta konserniraportoin-
tijärjestelmästä yllä kuvattujen vastuualu-
eidensa osalta.

Taloushallinnon, talousraportoinnin ja 
laskentatoimen prosessien asianmukainen 
valvonta on perusedellytys taloudellisen 
raportoinnin luotettavuudelle. Konser-
nin taloushallinto määrittää suorittaman-
sa riskianalyysin perusteella tarkoituk-
senmukaiset valvontatoiminnot, kunkin 
valvontatoiminnon tavoitteet sekä sen, 
kuinka valvontatoimintojen tehokkuut-
ta seurataan ja tarkastetaan. Valvontatoi-
minnot kuvataan edellä mainitussa riski-
dokumentaatiossa ja niiden käytännön 
toteuttamisesta vastaa taloushallinto.

Talousraportoinnin valvontatoiminto-
ja suoritetaan joko jatkuvasti osana yhti-
ön transaktioiden monitorointiprosesseja, 
kuten osto- ja myyntiprosesseja, tai vaih-
toehtoisesti kuukausittain tai vuosittain 
osana raportointiprosessia.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Kemiran taloushallinnon henkilöstö jär-
jestää säännöllisesti sisäisiä tapaami-
sia ja koulutuksia eri kokoonpanoissa ja 
vaihtaa tässä yhteydessä tietoja ja koke-
muksia muun muassa raportointi- ja val-
vontakäytännöistä. Keskeisimmät talou-
dellista raportointia, sisäistä valvontaa ja 
riskienhallintaa koskevat ohjeet ja mää-
räykset ovat kaikkien työntekijöiden saa-
tavilla konsernin intranetistä.

SEURANTA
Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja ra-
portointijärjestelmien toimintaa seura-
taan jatkuvasti osana yrityksen päivittäis-
tä johtamista. Kukin segmentti, funktio 
ja maantieteellinen alue vastaa oman vas-
tuualueensa sisäisen valvonnan toteutta-
misesta, tehokkuudesta ja raportoinnin 
luotettavuudesta. Konsernin taloushal-
linto seuraa taloudellisen raportointipro-
sessin toimivuutta ja luotettavuutta koko 
konsernin tasolla. Taloudellisen rapor-
toinnin prosessit kuuluvat myös sisäisen 
tarkastuksen valvonta-alueen piiriin.

Konsernin taloushallinto arvioi jokai-
sen tunnistamansa talousraportointiin 
liittyvän riskin. Riskianalyysissään ta-
loushallinto määrittelee, mihin toimin-
toon tai prosessiin mikäkin riski liittyy 
ja kuinka riski toteutuessaan vaikuttaisi 
konsernin taloudelliseen raportointiin.

Riskiarvio dokumentoidaan ja pidetään 
asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla. 
Konsernin taloushallinto vastaa siitä, et-
tä riskien dokumentointi on kattavaa ja 
ajantasaista ja että riskit arvioidaan uu-
delleen vuosittain konsernin strategiapro-
sessin yhteydessä.

TALOUSRAPORTOINTI JA SEN VALVONTA 
Kemira noudattaa kaikissa yksiköis-
sään yhtenäisiä, kansainvälisiin lasken-
tastandardeihin perustuvia laskenta- ja 
raportointiperiaatteita (IFRS). Kemiran 
taloushallinnon ohjeet (Kemira Group Fi-
nancial Manual) määrittävät yksityiskoh-
taisesti kaikissa konserniyhtiöissä nouda-
tettavat laskentatoimen ja taloudellisen 
raportoinnin prosessit. Ohjeiden tarkoi-
tuksena on varmistaa taloudellisen rapor-
toinnin luotettavuus ja ne hyväksyy kon-
sernin taloushallinnon johtoryhmä.

Konsernissa on otettu käyttöön maa-
ilmanlaajuiset toiminnanohjausjärjestel-
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HENKILÖTIEDOT

HALLITUS

Pekka Paasikivi 

s. 1944
vuorineuvos, insinööri
hallituksen puheenjohtaja

Jukka Viinanen 

s. 1948
vuorineuvos, DI
hallituksen varapuheenjohtaja

Elizabeth Armstrong 

s. 1947
Ph.D.
jäsen

Wolfgang Büchele 

s. 1959
Dr.rer.Nat.
jäsen (8.4.2009 lähtien)

Juha Laaksonen 

s. 1952
ekonomi 
jäsen

Ove Mattsson, 

s. 1940
Ph.D. 
jäsen (8.4.2009 asti)

Kaija Pehu-Lehtonen 

s. 1962
DI 
jäsen

Jarmo Väisänen 

s. 1951
fi nanssineuvos, VTL 
jäsen

NIMITYSVALIOKUNTA 

Kari Järvinen

s. 1962
DI, MBA, toimitusjohtaja, 
Solidium Oy

Risto Murto

s. 1963
kauppatieteiden tohtori, 
sijoitusjohtaja, Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Varma

TOIMITUSJOHTAJA 
JA JOHTORYHMIEN JÄSENET

Harri Kerminen

s. 1951
DI, MBA 
Kemiran toimitusjohtaja, 
johtoryhmien puheenjohtaja

Jyrki Mäki-Kala

s. 1961
KTM
CFO, toimitusjohtajan sijainen

Petri Boman

s. 1966
DI
Toimitusketjujohtaja

Hilton Casas de Almeida

s. 1961
LuK (kemia) 
Etelä-Amerikan aluejohtaja

Johan Grön

s. 1966
tekn. toht. 
T&K- ja teknologiajohtaja

Jukka Hakkila

s. 1960
OTK 
Lakiasiainjohtaja

Petri Helsky

s. 1966
DI, KTM
Johtaja, Paper

Jari Paasikivi

s.1954
KTM, toimitusjohtaja, 
Oras Invest Oy

Pekka Paasikivi

s. 1944
vuorineuvos, insinööri, 
valiokunnan asiantuntijajäsen

Päivi Jokinen

s. 1968
KTM
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ronald Kwan 

s. 1957
BA Chemistry 
Aasian ja Tyynenmeren alueen aluejohtaja

Håkan Kylander 

s. 1953
kauppat.yo
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluejohtaja

Hannu Melarti 

s. 1953
OTK
Pohjois-Amerikan aluejohtaja

Pekka Ojanpää

s. 1966
KTM
Johtaja, Municipal & Industrial

Randy Owens

s. 1964
B.Sc. MBA
Johtaja, Oil & Mining

Eeva Salonen

s. 1960
KM
Henkilöstöjohtaja



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1000
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1000
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e00200027003200300030003700300039002000650069006d0069007400e400e4006e0027005d0020005b004200610073006500640020006f006e002000270032003000300037003000390020006b006100740061006c006f00670069007400650073007400690020007000610069006e006f006f006e0027005d0020005b004200610073006500640020006f006e0020002700310033002e0037002e00320030003000390020006b006100740061006c006f00670069007400650073007400690027005d0020005b004200610073006500640020006f006e002000270039002e0037002e00320030003000390020006c00690070007000750027005d0020005b004200610073006500640020006f006e0020002700320038002e0036002e003200300030003900200066006c0079006500720027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027007000610069006e006f007200650073006f002000330030002e0039002e00320030003000380027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027007000610069006e006f007200650073006f002000330030002e0039002e00320030003000380027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027007000610069006e006f007200650073006f002000330030002e0039002e00320030003000380027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027005000610069006e006f007200650073006f005f0034003000300064007000690027005d0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


