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Apteekkien Eläkekassan kassankokous 2009
Apteekkien Eläkekassan kassankokous pidettiin keskiviikkona 29. huhtikuuta
2009 Ravintola Tekniskassa Helsingissä.
Hallituksen puheenjohtaja Klaus Holttinen avasi kokouksen käsitellen avauspuheessaan vaikean sijoitusvuoden tunnelmia.
”Huolimatta vaikeasta vuodesta Apteekkien Eläkekassan tulos suhteessa eläkeyhtiöihin oli kilpailukykyinen. Lakisääteisen eläketurvan vakuutusmaksut olivat edelleen alemmat kuin eläkeyhtiöillä. B-osaston sijoitustoiminnan tappio
oli pienempi kuin keskimäärin yhtiöillä ja vakavaraisuus parempi kuin yhdelläkään yhtiöllä. A-osaston pientä tappiota voidaan vallinneissa olosuhteissa pitää jopa tyydyttävänä.
Laki maksuperusteisten lisäeläkkeiden järjestämisestä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa tuli voimaan 1.4.2009. Neuvottelut järjestelyn käynnistämisestä
apteekkialalla käynnistyvät voimassa olevan sopimuksen mukaisesta tänä
vuonna. Ajatuksena on korvata nykyinen etuusperusteinen lisäeläketurva
maksuperusteisella järjestelmällä, sillä aika on ajanut ohi nykyisenkaltaisen lisäeläkkeen.”
Kassankokouksen puheenjohtajaksi valittiin apteekkari Tapio Rytilä. Kokouksessa oli edustettuna 13 kannattajaosakasta ja kuusi B-osaston jäsentä. Valtakirjoilla oli edustettuna 445 kassan jäsentä ja 46 kannattajaosakasta.
Kokous vahvisti yksimielisesti eläkekassan tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2008.
Hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin C-osaston jäsenten ja
kannattajaosakkaiden edustajaksi uudelleen apteekkari Anja Järvinen ja varajäseneksi apteekkari Veikko Haikala. B-osaston jäsenten edustajaksi valittiin
uudelleen farmaseutti Leena Junttila ja uudeksi varajäseneksi proviisori Helena Jalonen.
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Tilintarkastajat
Kannattajaosakkaat ja C-osaston jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jossa päävastuullisena tarkastajana
toimii KHT Juha Tuomala. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana ei
varatilintarkastajaa valittu. B-osaston jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi KHT
Juha Väisäsen ja varalle KHT Pekka Kaasalaisen, jotka myös työskentelevät
mainitussa KHT-yhteisössä.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen apteekkari Klaus Holttinen ja varapuheenjohtajaksi farmaseutti Katja Tanskanen.
Lähetämme oheisena kassan toimintakertomuksen vuodelta 2008.
Toimintakertomus on nähtävissä myös eläkekassan kotisivuilla
www.aekassa.fi .
Meddelande på svenska finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi.
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen sijoitustulos
Finanssivalvonnan uusien määräysten mukaisesti eläkelaitosten on raportoitava tuloksestaan neljännesvuosittain aiemman puolivuotisraportoinnin sijasta. Eläkelaitosten sijoitustoiminnan tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan nollan
molemmin puolin. Eläkekassan sijoitustoiminnan tuotto oli B-osastosta -0,6 %,
vakavaraisuus 18,1 % ja 3,1 kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Tarkempi erittely tuotoista on nähtävissä kassan nettisivuilla.
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