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SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N  
OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET 

(CORPORATE GOVERNANCE) 
 

 
 
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallitus on hyväksynyt 
nämä omistajaohjausta koskevat periaatteet ohjeeksi Rahastoyhtiölle, kun se käyttää 
omistajavaltaa niissä suomalaisissa osakeyhtiöissä, joihin sen hallinnoimat 
sijoitusrahastot sijoittavat varojaan. Tämä ohje on laadittu Suomen 
Sijoitusrahastoyhdistys ry:n antaman suosituksen sekä SEB rahastoyhtiöiden antaman 
”Ägarpolicy” ohjeen pohjalta.   
 
 
1. Määritelmät ja tavoitteet 
  
Rahastoyhtiöiden tehtävänä on hoitaa sijoitusrahastovaroja rahasto-
osuudenomistajien parhaan edun mukaisesti sekä osuudenomistajien etujen 
valvominen omistajakysymyksissä. 
  
Kunkin Rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteet 
määritellään rahaston omissa säännöissä ja rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena 
on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto kulloinkin kyseessä olevan rahaston 
säännöissä määritettyjen sijoitusrajojen sekä riskitason puitteissa.  
 
Sijoitusrahastolaki rajoittaa yksittäisen sijoituskohteen maksimipainoa rahaston 
salkussa, jolloin arvopaperin arvon noustessa voimakkaasti voi rahasto joutua 
myymään sitä noudattaakseen lain sijoitusrajoja. Yksittäisen rahastoyhtiön 
hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettukin omistusosuus vastaa siten vain 
vähemmistöosakkaan asemaa. 
 
Merkittävä ero rahastoyhtiöiden ja muiden sijoittajien välillä on se, että avoimen 
sijoitusrahaston pääoma vaihtelee vapaasti, jolloin rahastolla tulee aina olla valmius 
ostaa ja myydä arvopapereita, koska yleisö voi milloin tahansa merkitä uusia rahasto-
osuuksia tai osuudenomistajat voivat vaatia omistamansa rahasto-osuudet 
lunastettavaksi.  
 
Omistajapolitiikkaa koskevat periaatteet on laadittu yllä mainituista lähtökohdista. 
Menestyksellinen sijoitustoiminta edellyttää, että markkinoilla toimii hyvin johdettuja 
yrityksiä, joiden arvopapereihin sijoitusrahastojen varoja voidaan sijoittaa. 
Omistajavaltaa käyttämällä on Rahastoyhtiöllä mahdollisuus osaltaan vaikuttaa tämän 
suuntaiseen kehitykseen ja pyrkiä saamaan parempaa tuottoa rahasto-
osuudenomistajien varoille.   
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Omistajaohjaus ja omistajapolitiikan tavoitteet  
 
Omistajaohjaus koskettaa ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajien ja sen hallituksen 
välistä suhdetta ja voidaan määritellä omistajien vaikutusvallan ja kontrollin 
käyttämiseksi.  
 
Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa omistajapolitiikkaa koskevan ohjeen ja vastaa siitä, 
että sitä noudatetaan. Rahastoyhtiön avoimuus sekä hyvä tiedottaminen koskien 
Rahastoyhtiön kantaa erityisissä omistajakysymyksissä kuuluvat niin ikään 
omistajapolitiikkaan. Tiedottaminen tapahtuu muun muassa vuosikertomuksien, 
osavuosikatsausten sekä SEB Gyllenbergin Internet-sivujen kautta.   
Rahasto-osuudenomistajien yhteisten etujen mukaan toimiminen tarkoittaa, että 
muiden intressien, kuten esimerkiksi rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden 
etujen, tulee väistyä, mikäli ne poikkeavat osuudenomistajien edusta. 
 
Jos Rahastoyhtiö on muuten kuin tilapäisesti sijoittanut hallinnoimiensa 
sijoitusrahastojen varoja saman yhtiön osakkeisiin yli 5 % yhtiön osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä, rahaston vuosikertomuksessa julkistetaan 
omistajaohjauksen tavoitteet siinä tapauksessa, että ne poikkeaisivat seuraavista 
periaatteista.    
 
 
Rahastoyhtiön omistajavastuu  
 
Rahastoyhtiö, huomioiden omat lähtökohtansa ja edellytyksensä, huolehtii 
omistajavastuustaan osallistumalla omistajaohjaukseen rahasto-osuudenomistajien 
yhteiseksi eduksi.  
 
Jotta saavutettaisiin omistajaohjaukselle asetetut tavoitteet pyritään Rahastoyhtiön 
omistajavaltaa käyttämään ensisijaisesti seuraavasti: 
 
 Yhtiökokous 

-Rahastoyhtiö osallistuu tarvittaessa niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa sen 
hallinnoimilla rahastoilla on merkittäviä ja pidempiaikaisia omistuksia sekä käyttää 
niissä äänioikeuttaan silloin, kun se on osuudenomistajien edun kannalta perusteltua.  
 
 Hallitustyöskentely 

-Rahastoyhtiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että niissä yhtiöissä, joihin Rahastoyhtiön 
hallinnoimat rahastot sijoittavat, on riittävän ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen 
hallitus ja että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen.  
 
-Rahastoyhtiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että hallituksen jäsenten nimitysprosessin 
periaatteet julkistetaan ja että valintaprosessi toimii tehokkaasti.  
 
 Yhteydenpito yrityksiin 

-Rahastoyhtiö pyrkii olemaan jatkuvassa yhteydessä niiden yritysten johdon 
edustajiin, joissa Rahastoyhtiöllä on merkittävä omistusosuus. 
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 Rahastoyhtiön tiedottaminen 
-Rahastoyhtiö tiedottaa merkittävimmät yksittäiset omistajavallan käyttöä koskevat 
toimenpiteensä ja kannanottonsa osuudenomistajille tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
- Rahastoyhtiön tarkoituksena on kehittää ja päivittää tätä omistajapolitiikkaa 
koskevaa ohjetta. Ohje on saatavilla SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:ssä sekä SEB 
Gyllenbergin Internet-sivuilla.  
 
 
 
 Yhteistyö muiden omistajien kanssa 

-Rahastoyhtiö pyrkii tarvittaessa tekemään yhteistyötä muiden omistajien kanssa 
omistajaohjausta koskevissa kysymyksissä. 
 
 
2. Rahastoyhtiön periaatteelliset kannanotot 
 
 
Hyvään hallintotapaan kuuluu päätöksenteon avoimuus ja omistajien todellisten 
vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen päätöksenteossa erityisesti silloin, kun 
tehdään päätöksiä yhtiön pääomarakenteesta tai hallintoelinten kokoonpanosta.  
 
Yhtiökokous 
 
(a) Yhtiökokouskutsun sisältöä koskevat vaatimukset  

 
Rahastoyhtiön omistajaohjauksen näkökulmasta tulee erityisesti 
kiinnittää huomiota kokouskutsun sisältöön ja osakkeenomistajien 
mahdollisuuteen saada jo ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa 
päätettävistä asioista.  
 
Rahastoyhtiö harkitsee yhtiökokouskutsun perusteella osallistumistaan, 
joten kokouskutsun sisältöön tulee kiinnittää riittävästi huomiota.  
 
Rahastoyhtiöt korostavat, että osakkeenomistajien tulee saada riittävän 
ajoissa ennen yhtiökokousta tiedot kaikista niistä asioista, joista 
yhtiökokouksessa tullaan päättämään. 
 
Päätösehdotukset, jotka poikkeavat tavanomaisesta, tulisi perustella 
yksityiskohtaisesti jo kokouskutsussa.  

 
(b) Osakeomistusten tuoman äänivallan käyttäminen 
 

Osakeomistusten tuoman äänivallan käyttäminen on perusteltua silloin, 
kun omistusosuus ei ole vähäinen ja käsiteltävä asia on 
osakkeenomistajien kannalta merkittävä. Rahastoyhtiöillä voi olla 
merkittävä omistajarooli, esimerkiksi merkittävänä omistajana 
pienyhtiössä tai yhteistyössä muiden osakkeenomistajien kanssa.  
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(c) Periaatteet äänioikeuden käytöstä  
 
Rahastoyhtiö käyttää tarvittaessa äänioikeutta yhtiökokouksessa. 
Rahastoyhtiö harkitsee yhtiökokouksiin osallistumisen ottaen huomioon 
yhtiökokouksen esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön 
vaikutusmahdollisuudet yksittäisessä kokouksessa. Rahastoyhtiö käyttää 
äänioikeuttaan silloin, kun äänestämisellä voidaan perustellusti odottaa 
olevan myönteinen vaikutus Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen 
omistusten arvon myönteiseen kehittymiseen pitkällä aikavälillä.   
 

(d) Päätöksenteko yhtiön pääomarakenteeseen liittyvistä kysymyksistä  
 
Päätökset emissioista ja omien osakkeiden hankinnoista sekä 
osakepääoman muutoksista tulee tehdä yhtiökokouksessa. Rahastoyhtiö 
katsoo, että yhtiöiden tulisi välttää sellaisten päätösten tekemistä, jossa 
yhtiön hallitukselle tai johdolle annetaan vain varmuuden vuoksi 
tarpeettoman laaja valtuutus päättää osakepääoman muutoksista.  
 

(e) Vaatimukset johdon ja hallituksen jäsenten kompensaatiosta ja muista 
kannustinjärjestelmistä annettavasta informaatiosta  

 
Optiojärjestelmien ja muiden yhtiökokouksessa päätettävien 
palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien ehdot olisi syytä esittää jo 
yhtiökokouskutsussa.  
 
Päätettäessä osakeperusteisista palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä 
tulisi yhtiökokouskutsussa selvittää vanhojen ja ehdotettavien uusien 
optiojärjestelyjen kokonaisvaikutus osakkeenomistajien asemaan.  
 

(f) Tilintarkastajat  
 
Yhtiön tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksen päätöksellä. On tärkeätä, 
että tilintarkastajat ovat päteviä ja heillä on tarvittavat resurssit 
käytettävissään tehtävänsä suorittamiseen. Tästä syystä tilintarkastajien 
valinta ei saisi olla pelkkä muodollisuus. Tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisön valintaperusteista pitäisi informoida 
osakkeenomistajia ajoissa ennen yhtiökokousta.  

 
Hallitustyöskentely 

 
(g) Näkemys yhtiön hallituksen kokoonpanosta  

 
Yhtiön hallitus edustaa ensisijaisesti yhtiön omistajia. Hallituksen 
tavoitteena on kohottaa yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä. 
 
Hallitukseen valittavilla henkilöillä tulee olla tehtävän edellyttävä 
riittävä ammattitaito ja kokemus. Hallituksen kokoonpanon tulee olla 
tasapainoinen ja hyvässä hallituskokoonpanossa jäsenten vahvuudet 
täydentävät toisiaan. 
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Hallituksen jäseneksi ehdotettavalla henkilöllä tulee olla riittävästi aikaa 
tehtävänsä hoitamiseen, mistä johtuen hallitukseen ei tulisi valita 
henkilöitä, jotka jo entuudestaan toimivat hyvin useiden yhtiöiden 
hallituksissa.  
 
Hallitukseen ei tulisi valita henkilöitä, jotka voivat asemansa puolesta 
tai muutoin joutua eturistiriitatilanteeseen yhtiön toiminnan kanssa.  
 
 
 
 

 (h) Periaatteet osallistumisesta ja vaikuttamisesta hallituksen jäsenten 
nimitysprosessiin ennen yhtiökokousta  

 
Yhtiön ylimmän johdon nimittämis- ja irtisanomisperiaatteiden tulisi 
olla julkisia ja niitä tulisi noudattaa myös käytännön tasolla. Ylimmän 
johdon nimittämistä sekä kompensaation määrittelyä varten on 
suurimmilla julkisesti noteeratuilla yhtiöillä syytä olla erilliset 
nimittämis- ja palkitsemiskomiteat.  
 
Ennen yhtiökokousta yhtiön johdon tiedossa olevat todennäköiset 
ehdotukset hallituksen jäseniksi on hyvän tavan mukaista tiedottaa 
osakkeenomistajille jo ennen kokousta, jotta osakkeenomistajilla olisi 
tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.  

 
Muita omistajaohjauksen kannalta tärkeitä asioita 
 
(i)Ympäristö- ja eettiset kysymykset  

 
Kaikilla julkisesti noteeratuilla yrityksillä tulisi olla yrityksen 
toimintaan soveltuvat ympäristö- ja eettiset periaatteet. Hyvin harkittu 
strategia ympäristö- sekä eettisissä kysymyksissä kuuluu osana 
yrityksen pitkäntähtäimen kilpailustrategiaan pyrittäessä saavuttamaan 
mahdollisimman hyvää tuottoa.      
 

 
Yhteyshenkilö omistajakysymyksissä 
 
Rahastoyhtiön hallitus nimeää yhteyshenkilön omistajakysymyksiä varten. Tällä 
hetkellä yhteyshenkilönä toimii Head of Investment Management Allan Ray, SEB 
Gyllenberg Asset Management Oy. 
 
Ohjeen voimaantulo  
 
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen 28.5.2007. 
Tätä ohjetta noudatetaan 1.6.2007 alkaen.  

 
__________________________________________________________ 
 


