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APOTEKENS PENSIONSKASSAS KASSAMÖTE

Det ordinarie kassamötet för Apotekens Pensionskassa hölls onsdagen den
24 april 2013 på Restaurang Tekniska i Helsingfors.
Styrelsens ordförande Klaus Holttinen öppnade mötet och behandlade i sitt
öppningsanförande pensionskassans framgångsrika år.
Nettoavkastningen för pensionskassans placeringsverksamhet var i gängse
värden 10,2 %, då pensionsbolagens avkastning i genomsnitt var 9,3 %. Resultat uppfyllde målsättningarna. Avkastningen under de tre senaste åren har i
genomsnitt varit 7,1 % och genomsnittet för de senaste fem åren har varit 3,6
% trots två år av ekonomisk kris
Pensionskassan visade si ännu en gång vara det förmånligaste alternativet för
apoteken att sköta den lagstadgade pensionsförsäkringen jämfört med pensionsbolagens avgiftsnivå. Sammanlagt gav pensionskassan en gottgörelse på
2,1 miljoner euro. Den genomsnittliga arbetsgivarens fördel jämfört med pensionsbolagen var 2 290 euro, vilket betyder 269 euro för varje försäkrad arbetstagare
Till ordförande för kassamötet valdes apotekare Tapio Rytilä. På mötet var
närvarande 9 delägare och fyra medlemmar från B-avdelningen. Ytterligare
var 412 medlemmar och 48 delägare representerade genom fullmakt.
Mötet fastställde enhälligt pensionskassans bokslut samt beviljade styrelsen
och verkställande direktören ansvarsfrihet för redovisningsåret 2012.
Till styrelsen för följande treårsperiod återvaldes som representant för medlemmarna i C-avdelningen och delägarna apoteksråd Klaus Holttinen och som
hans suppleant återvaldes verkställande direktör Ilkka Oksala. Som representant för medlemmarna i B-avdelningen valdes verksamhetsledare Mika Leppinen och som suppleant återvaldes ordförande Heidi Silvennoinen.
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Delägarna och medlemmarna i C-avdelningen valde till revisor revisorsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy Ab, med CGR Juha Tuomala som ansvarig revisor. Eftersom en revisorssammanslutning fungerar som revisor, valdes
ingen revisorssuppleant. Medlemmarna i B-avdelningen valde till revisor CGR
Sari Airola, och till suppleant CGR Jaana Salmi, som båda arbetar i den omnämnda revisorsammanslutningen.
Ordförande och viceordförande i styrelsen
Vid styrelsens konstituerande möte som hölls samma dag återvaldes till styrelseordförande apoteksråd Klaus Holttinen och till viceordförande återvaldes farmaceut Katja Tanskanen.
Verksamhetsberättelsen finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi.
År 2013 första kvartalets intäkter av placeringsverksamhet
Intäkter av placeringsverksamhet för år 2013 första kvartalet finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi.
.
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