
Nixu Oyj:n johtoryhmän 
palkitseminen 1.1 - 31.12.2020

Palkat ja palkkiot 
yhteensä 831 863 € 

Muuttuvat 
palkkakomponentit 
yhteensä
(kuten lyhyen ja pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät)

153 719 € 

Eläke-etuudet 
yhteensä 145 703 €

Johtoryhmän jäsenet 1.1-31.12.2020:

Kim Westerlund
Katja Müller
Jesper Svegby
Valtteri Peltomäki 
Björn-Erik Karlsson (1.3.2020 alkaen) 
Niels Kemal Onat (1.3–15.3.2020)
Errit Müller (16.3.2020 alkaen) 
Matthijs van der Wel (1.3.-31.12.2020) 
Pietari Sarjakivi (1.3.2020 alkaen) 

Toimitusjohtaja Petri Kairisen ja toimitusjohtajan sijaisen 
Janne Kärkkäisen palkitseminen ei sisälly esitettyihin 
lukuihin. Nämä tiedot esitetään eriteltyinä vuoden 2020 
Palkkioraportissa.



Johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet
Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän
jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä
peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin
tulospalkkiosta ja vuosibonuksesta. Toimitusjohtaja
ja muu johto ovat mukana osakeperusteisissa
palkitsemisjärjestelmissä.

Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa
kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhtiön
taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä.
Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon muun
muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain
johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja muut
etuudet sekä niiden määräytymisperusteet.
Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja
määräytymisestä päättää hallitus vuosittain.
Johtoryhmälle maksettavien tulospalkkioiden määrä
riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Johtoryhmä on markkina-aluekohtaisten 
vuosibonusohjelmien piirissä.

Johtoryhmä on mukana henkilöstön lisäosakeohjelmassa.



Henkilöstön lisäosakeohjelma 
(All-Employee Matching Share Plan 2019-2021)

1. All-Employee Matching Share Plan  2019–2021  (”Ohjelma”),  on  suunnattu  kaikille  Nixu  Oyj:n  ja  sen  
tytäryhtiöiden  (”Nixu”)  vakituisille  työntekijöille.  Ohjelman  tarkoituksena  on  kannustaa Nixun
työntekijöitä hankkimaan osakeomistus tai lisäämään aiempaa osakeomistusta Nixu Oyj:ssä ja siten 
edelleen vahvistaa ja yhdenmukaistaa työntekijöiden, Nixun ja  sen  osakkeenomistajien  tavoitteita  sekä  
osallistaa työntekijöitä  Nixun kasvustrategian menestykseen myös mahdollisen Nixu Oyj:n osakkeen 
arvonnousun kautta sekä edistää ”One Nixu” -ajattelua. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.

2. Suunnitelmakausi: Kaksi vuotta, 2019–2021.

3. Ohjelmaan  osallistuneet  työntekijät  saavat  vastikkeetta  noin  kahden  vuoden  hallussapitojakson jälkeen 
yhden lisäosakkeen kutakin täyttä kahta osakeannissa merkittyä osaketta kohden.



Optio-ohjelma avainhenkilöille
1. Tavoitteena on luoda kannustin Nixun strategian toteuttamiseen sitoutuneelle henkilöstölle.  Optio-oikeuksien  saamisen  

edellytys  (ainakin  ensimmäisessä  optiosarjassa)  on osallistuminen henkilöstön lisäosakeohjelmaan.

2. Optio-oikeuksia  annetaan  enintään  345  000  kappaletta.  Optio-oikeuksista  115  000  merkitään tunnuksella 2019A, 115 000 
2019B ja 115 000 2019C. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on:
• Optio-oikeuksilla 2019A: 1.10.2021-31.5.2023

• Optio-oikeuksilla 2019B: 1.10.2022-31.5.2024

• Optio-oikeuksilla 2019C: 1.10.2023-31.5.2025  

3. Optio-oikeudet  annetaan  vastikkeetta.  Hallituksella  on  oikeus  optio-oikeuksia  annettaessa  asettaa  osakkeiden  merkintäajan  
alkamiseen  asti  soveltuvia  ehtoja,  joiden  nojalla optio-oikeuksien haltijoiden oikeus optio-oikeuksien pitämiseen on ehdollinen 
tiettyjen  taloudellisten  tai  operatiivisten  suoritustavoitteiden  täyttymiselle  hallituksen  erikseen määrittämin ehdoin.

4. Osakkeen merkintähinta:

2019A:  yhtiön  osakkeen  kaupankäyntimäärillä  painotettu  keskikurssi  NASDAQ  Helsinki  Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä
ajanjaksolla 1.4.2019-30.4.2019. Merkintähinnaksi määräytyi 12,09 euroa osakkeelta.

2019B:  yhtiön  osakkeen  kaupankäyntimäärillä  painotettu  keskikurssi  NASDAQ  Helsinki  Oy:n  ylläpitämässä  kaupankäynnissä,
yhtiön  vuoden  2019  annettavan  tilinpäätös-tiedotteen  julkistamispäivää  seuraavina  kahtenakymmenenä  
kaupankäyntipäivänä  (13.2.2020 - 11.3.2020). Merkintähinnaksi määräytyi 9,48 euroa osakkeelta.

2019C:  yhtiön  osakkeen  kaupankäyntimäärillä  painotettu  keskikurssi  NASDAQ  Helsinki  Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, 
yhtiön vuoden 2020 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.


