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APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS
Apteekkien Eläkekassan kassankokous pidettiin keskiviikkona 17. huhtikuuta
2019 Ravintola Tekniskassa Helsingissä. Hallituksen puheenjohtaja Anders
Karlsson avasi kokouksen käsitellen avauspuheessaan eläkekassan toimintavuotta 2018, mikä oli samalla myös 155. toimintavuosi.
Sijoitustoiminnan nettotuotoksi muodostui -1,2 %, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä
parempi kuin eläkeyhtiöiden keskimääräinen tuotto. Omaisuuslajeista parhaiten
tuottivat kiinteistösijoitukset ja pääomasijoitukset. Vakavaraisuus pysyi edelleen
erinomaisella tasolla. Vakavaraisuusaste 130,8 % oli parempi kuin yhdelläkään
eläkeyhtiöllä ja lisävakuutusvastuuta kartutettiin 6,6 miljoonalla eurolla.
Eläkepäätöksiä annettiin yhteensä 586 kappaletta ja eläkkeensaajien määrä oli
vuoden lopussa 4 955. Panostus apteekkialan työhyvinvoinnin edistämiseen jatkui ja työkykykoordinaattorin palvelu vakiintui.
Eläkekassa osoittautui kilpailukykyiseksi vakuutusmaksulla mitattaessa, tarjoten
jälleen kerran apteekeille edullisimman tavan järjestää lakisääteinen eläkevakuutus. Yhteensä kassan antama hyvitys oli 2,2 miljoonaa euroa. Keskimääräisen
työnantajan saama hyvitys oli 3 563 euroa ja vakuutettua kohden hyvitys oli 301
euroa.
Kassankokouksen puheenjohtajaksi valittiin apteekkineuvos Klaus Holttinen.
Kokouksessa oli läsnä 6 kannattajaosakasta ja 5 B-osaston jäsentä. Valtakirjoilla
oli edustettuna 77 kassan jäsentä ja 24 kannattajaosakasta. Kokous vahvisti yksimielisesti eläkekassan tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018.
Hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin C-osaston jäsenten ja kannattajaosakkaiden edustajaksi uudelleen apteekkari Tommi Saarelainen ja hänen
varajäsenekseen uudelleen toimitusjohtaja Merja Hirvonen. B-osaston jäsenten
edustajaksi valittiin uudelleen farmaseutti Katja Tanskanen ja varajäseneksi uudelleen työmarkkinajohtaja Annukka Lankila.
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Tilintarkastajat
Kassankokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka nimeää päävastuullisen tarkastajan. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana ei varatilintarkastajaa valittu.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi apteekkari Anders Karlsson ja varapuheenjohtajaksi
farmaseutti Katja Tanskanen.
Lähetämme oheisena kassan toimintakertomuksen vuodelta 2018.
Toimintakertomus on luettavissa myös eläkekassan kotisivuilla www.aekassa.fi.
Meddelande på svenska finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi.
Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen sijoitustulos
Sijoitustoiminnan tuotto ensimmäisellä neljänneksellä on 4,9 % ja salkun sijoitusriski on
varsin maltillinen 3,8 %.
Muistamiset
Kokouksen alussa muistimme pitkään palvelleita Keskuskauppakamarin ansiomerkillä.
Varapuheenjohtaja Katja Tanskaselle on tullut 20 vuotta täyteen Apteekkien Eläkekassan hallituksessa ja eläkepäällikkö Sirpa Moilaselle on tullut 35 vuotta täyteen Apteekkien Eläkekassassa. Lämpimät onnittelut palkituille ja kiitokset molemmille pitkään jatkuneesta ansiokkaasta työstä.
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