
LISÄYS PALKITSEMISRAPORTTIIN 2016

Tässä lisäyksessä Cityconin palkitsemisraport-
tiin 2016 on selostettu vuoden 2017 maaliskuussa 
toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille 
tilikauden 1.1.–31.12.2016 perusteella maksetut 
suorituspalkkiot sekä helmikuun 2017 lopussa 
toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille 
yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä 2015 kohden-
netut osakkeet. 

TOIMITUSJOHTAJA  
Toimitusjohtajalle vuonna 2017 maksetut 
suorituspalkkiot sekä vertailutiedot edelliseltä 
vuodelta käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

Hallituksen määrittämät toimitusjohtajan 
suoritustavoitteiden mittarit ja niiden keskinäi-
nen painotus tilikaudelle 2016 muodostuivat 
operatiivisesta tuloksesta (painoarvo 20 %), 
nettovuokratuottojen kasvusta (painoarvo 15 %), 
hallinnon kulujen kontrollista (painoarvo 10 %), 

kontrollin, hallitus päätti maksaa tilikaudelta 
2016 toimitusjohtajalle 93 % suorituspalkkion. 
Toimitusjohtajan suorituspalkkio maksettiin 
maaliskuussa 2017 toimitusjohtajan toimisopi-
muksen mukaisesti, 50 % rahana ja 50 % yhtiön 
osakkeina. Suorituspalkkion jakautuminen 
käteis- ja osakeosuuksiin ilmenee alla olevasta 
taulukosta.

Toimitusjohtajalle voidaan antaa enintään 
219 974 osaketta osakepalkkiojärjestelmän 
2015 ansaintajaksojen 2015–2017, 2016–2018 ja 
2017–2019 perusteella, eli yhteensä enintään 
659 922 osaketta.

JOHTORYHMÄN JÄSENET
Johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohta-
ja) vuonna 2017 maksetut suorituspalkkiot sekä 
vertailutiedot edelliseltä vuodelta on esitetty 
alla olevassa taulukossa. 

Johtoryhmän jäsenille maksettujen suo-
rituspalkkioiden määrät ovat perustuneet 
konsernin ja liiketoimintayksiköiden tulokseen 
sekä johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisiin 
suorituksiin.

Johtoryhmän jäsenille voidaan antaa 
yhteensä enintään 334 678 osaketta osakepalk-
kiojärjestelmän 2015 ansaintajakson 2015–2017 
perusteella, yhteensä enintään 420 438 osaketta 
ansaintajakson 2016–2018 perusteella ja yhteen-
sä enintään 420 438 osaketta ansaintajakson 
2017–2019 perusteella. 

Johtoryhmän jäsenille on allokoitu sitoutta-
vasta osakepalkkiojärjestelmästä 2015 yhteensä 
280 705 osakkeen arvoa vastaava määrä. 
Allokoituihin osakkeisiin liittyy sitouttamisjakso-
ja, jotka päättyvät aikavälillä 08/2017–02/2020.

investointien, divestointien ja kehityshankkeiden 
etenemisestä (painoarvo 25 %) sekä harkinnan-
varaisesta osasta (30 %), mutta hallituksella oli 
päätöksensä mukaisesti mahdollisuus harkintan-
sa mukaisesti ja kokonaisvaltaiseen suoritusar-
viointiin perustuen tarkistaa toimitusjohtajan 
suorituspalkkion määrää toimitusjohtajan 
toimisopimukseen perustuvan bonuspalkkion 
enimmäismäärän rajoissa.

Hallitus arvioi toimitusjohtajan tilikaudelle 
2016 asetettujen suoritustavoitteiden täytty-
mistä helmikuussa 2017. Ottaen huomioon yhtiön 
hyvän taloudellisen ja operatiivisen tuloksen; 122 
miljoonan euron ydinliiketoimintaan kuulumatto-
mien kiinteistökohteiden myynnit, 78 miljoonan 
euron kiinteistökohteiden ostot, 230 miljoonan 
euron kiinteistökehitysinvestoinnit ja 275 mil-
joonan euron uudet kiinteistökehitysinvestoin-
tipäätökset; sekä onnistuneen hallinnon kulujen 

 2017 2016
Suorituspalkkion käteisosuus 
edellisen tilikauden perusteella (euroa) 231 067 246 000
Suorituspalkkion osakeosuus edellisen tilikauden perusteella  
(Cityconin osaketta) 102 396 113 192

 2017* 2016**

Suorituspalkkiot edellisen tilikauden perusteella (euroa) 441 695 447 513
*  Vuonna 2016 Cityconin johtoryhmään ovat toimitusjohtajan ohella kuuluneet varatoimitus- ja talousjohtaja Eero 

Sihvonen, lakiasiainjohtaja Anu Tuomola, operatiivinen johtaja Jurn Hoeksema, sijoitusjohtaja Nils Styf (31.8.2016 asti) 
sekä markkinointi- ja brändijohtaja Marianne Håkonsen.

**  Vuonna 2015 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen, 
lakiasiainjohtaja Anu Tuomola, operatiivinen johtaja Jurn Hoeksema, sijoitusjohtaja Nils Styf, kaupallinen johtaja Harri 
Holmström (31.1.2015 asti), kehitysjohtaja Eirik Thrygg (14.7.- 31.12.2015) ja markkinointi- ja brändijohtaja Marianne 
Håkonsen (15.12.2015 alkaen).
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