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APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS
Apteekkien Eläkekassan kassankokous pidettiin keskiviikkona 20. huhtikuuta
2016 Ravintola Tekniskassa Helsingissä.
Hallituksen puheenjohtaja Klaus Holttinen avasi kokouksen käsitellen avauspuheessaan eläkekassan toimintavuotta 2015, mikä oli 152. toimintavuosi. Samalla
hän kiitti kolmannesta 3-vuotiskaudestaan ja siirsi vetovastuun seuraajalleen.
Vuosi oli sijoitusympäristöltään haastava, mutta kokonaisuutena kuitenkin hyvä.
Eläkekassan sijoitustoiminnan viime vuoden nettotuotto käyvin arvoin oli 4,6 %,
mikä jäi kolme kymmenystä alle eläkeyhtiöiden tuoton keskiarvon. Vakavaraisuus
oli 34,5 % eli varsin turvaavalla tasolla ja se oli parempi kuin yhdelläkään eläkeyhtiöllä.
Eläkepäätöksiä annettiin ennätykselliset 640 kappaletta kun se edellisenä vuonna
oli 540 kappaletta. Myös työhyvinvointitoiminnan edistämistä jatkettiin järjestämällä apteekkareille ja apteekkien esimiehille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia.
Eläkekassa osoittautui jälleen kerran apteekeille edullisemmaksi tavaksi järjestää
lakisääteinen eläkevakuutus verrattuna eläkeyhtiöiden maksutasoon. Yhteensä
kassan antama hyvitys oli 1,8 miljoonaa euroa. Keskimääräisen työnantajan saama hyvitys oli 2 831 euroa ja vakuutettua kohden hyvitys oli 234 euroa.
Kassankokouksen puheenjohtajaksi valittiin apteekkari Tapio Rytilä. Kokouksessa oli läsnä 14 kannattajaosakasta ja 4 B-osaston jäsentä. Valtakirjoilla oli edustettuna 402 kassan jäsentä ja 44 kannattajaosakasta.
Kokous vahvisti yksimielisesti eläkekassan tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015.
Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin sääntömuutokset vahvistettavaksi
tulemaan voimaan 1.1.2017 alkaen. Tehdyt muutokset liittyvät tulevaan eläkeuudistukseen ja tilintarkastuslainsäädännön muutokseen.
Hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin C-osaston jäsenten ja kannattajaosakkaiden edustajaksi uutena apteekkari Tommi Saarelainen ja hänen
varajäsenekseen uudelleen toimitusjohtaja Merja Hirvonen. B-osaston jäsenten
edustajaksi valittiin uudelleen toiminnanjohtaja Mika Leppinen ja varajäseneksi
uutena työmarkkinalakimies Hanna Lehtimäki.

C-osaston jäsenten ja kassan kannattajaosakkaiden edustajat hallituksessa
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Apteekkari Anders Karlsson
Kauniainen

Apteekkari Olli Sillantaka
Jyväskylä

Apteekkari Tommi Saarelainen
Imatra

Toimitusjohtaja Merja Hirvonen
Nurmijärvi

Apteekkari Tuula Kiiskinen
Uusikaupunki

Apteekkari Irene Soinio-Laaksonen
Helsinki
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B-osaston jäsenten edustajat
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Farmaseutti Soili Rikkonen
Lempäälä

Farmaseutti Mirja Aaltonen
Helsinki

Toiminnanjohtaja Mika Leppinen Työmarkkinalakimies Hanna Lehtimäki
Espoo
Espoo
Farmaseutti Katja Tanskanen
Ylämylly

Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström
Luoma

Tilintarkastajat
Kannattajaosakkaat ja C-osaston jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka nimeää päävastuullisen tarkastajan. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana ei varatilintarkastajaa valittu. B-osaston
jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi KHT Jukka Paunosen ja varalle KHT Jaana
Salmen, jotka myös työskentelevät mainitussa KHT-yhteisössä.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi apteekkari Anders Karlsson ja varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Mika Leppinen.
Vuoden 2015 toimintakertomus on luettavissa eläkekassan kotisivuilla www.aekassa.fi.
Meddelande på svenska finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi.
Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen sijoitustulos
Alkuvuosi on lähtenyt liikkeelle turbulenttisessa markkinaympäristössä. Eläkekassan sijoitustoiminnan tuotto 31.3.2016 oli - 0,8 %. Maaliskuussa salkku tuotti kuitenkin jo + 2,2 %. Erittely tuotoista on nähtävissä kassan nettisivuilla.
Ystävällisin terveisin
APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

Hannu Hokka
toimitusjohtaja

