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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

Alumnportalen Hanken 
Network har förnyats under 
våren och är tillbaka i en mer 
användarvänlig version. Ny-
heter i den förnyade versionen 
är bland annat den nya kar-
riäranslagstavlan för alumner 
och möjligheten att registrera 
sig och logga in med LinkedIn 
eller Facebook. 

Material och foton från 
evenemang kommer även i 
fortsättningen att vara tillgäng-
liga via Hanken Network. 
Du kan nu ta del av materialet 
från bland annat Hanken 
Finance Day och alumndagen 
i Stockholm samt uppleva 
stämningen i Stockholm 
genom bildgallerierna. 

Kom ihåg att uppdatera 
dina kontaktuppgifter för att 
försäkra dig om att du får all 
information från Hanken! 

RECTOR’S LIST STIPENDIUM 2015
Den 26 maj utdelades Hankens stipendium Rector’s List Scholarship 2015 till högskolans 
15 bästa studerande. Representanter för Hankens Premium Partner företag Fazer, KPMG 
och PwC samt Hankens Partnerföretag EY och Arbetspensionsbolaget Elo var också närva-
rande. Stipendierna delas varje år ut till de studerande som utgör den bästa fem procenten, 
mätt i studieframgång. I kriterierna ingår antalet närvaroterminer och studiepoäng samt 
medelvitsordet.

Företagsägande 
på Hanken  
Finance Day 
Den fjärde årliga Hanken 
Finance Day ordnades 
i april på Hanken i Hel-
singfors. 

Årets tema var före-
tagsägande i Finland, nå-
got som diskuterades av 
Timo Korkeamäki, Pentti 
professor i finansiell eko-
nomi på Hanken, Risto 
Murto, vd för Varma samt 
Anne Berner, styrelseord-
förande för och ägare av 
Oy Vallila Interior Ab. 

Vägar till   
entreprenörskap
I april ordnade Erling-Persson 
Centre for Entrepreneurship och 
Hanken Entrepreneurship Society 
ett seminarium om alternativa 
vägar till entreprenörskap. 

Under seminariet delade 
företagarna Jan-Erik Luther, 
Michaela Böckelman och 
Erica Flinck-Härkönen med 
sig av sina erfarenheter om 
att gå in i existerande företag 
eller utveckla andra företags  
koncept istället för att grunda 
nya företag. 

Studentföreningen Hanken 
ES firade sin femårsdag i sam-
band med seminariet.

FOTO: HANNES VICTORZON

DU – EN BLIVANDE DOKTORAND?
Hankens forskarskola hjälper dig finslipa din analytiska 
förmåga och lär dig producera ny vetenskaplig kunskap 
på hög internationell nivå. Våra framgångsrika alumner 
visar att dessa kompetenser är till nytta både inom och 
utanför den akademiska världen. 

Idag erbjuder forskarskolan också finansering för de 
första 18 månaderna av studierna. 

Läs mera om möjligheterna och antagningsprocessen 
på: hanken.fi/doctoralstudies. Nästa ansökningsomgång 
börjar 31.8. 

PARTNERDAG I VASA
Partnerdagen ordnades på Hanken i Vasa 23.4.2015. 
Omkring 60 studerande deltog i det inspirerande program-
met, som representanter från Hankens partnerföretag EY, 
Fennia och Wärtsilä stod för. Under presentationerna 
betonades bl.a. vikten av att nätverka med sina medstu-
derande under studietiden då de är värdefulla kontakter 
senare i arbetslivet. 

Studerande uppmanades också att läsa många olika 
kurser för att få en bredd på sin examen. Förståelsen för 
hur ett företag fungerar är också viktig vilket arbete man 
än gör.Benita Öling.

FOTO: HANS HED

Hankens årsberättelse för år 
2014 finns nu att läsa på Han-
kens webbplats. Den innehåller 
ljusglimtar från det gångna 
året och finansiell information.

FOTO: TORBJÖRN ZADIG

Årsberättelsen för 
2014 publicerad
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18.9 Årskursträff 1965
24.9 Hanken Network Day
Nätverksdag för företag och 
studerande.

FEBRUARI 2016

DISPUTATION

MSc Alain Vaillancourt disputerar i logistik 
och samhällsansvar på avhandlingen  
”Consolidation in Humanitarian Logistics”.
Tid: 14.8.2015, kl. 12
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Associate Professor Ruth Banomy-
ong, Thammasat University
Kustos: Professor Gyöngyi Kovács, Svenska 
handelshögskolan

Se  
för mer information och anmälan.

OKTOBER 2015

2.10 Årskursträff 1960
9.10 Hankendagen i Helsingfors
Halvdagsseminarium och efter-
följande middag. 
22.10. Årskursträff 1955

Hanken Business Forum 
Seminarium och middag för 
inbjudna gäster. Datum meddelas 
senare.

CORPORATE GOVERNANCE-CENTRET AKTIVT
Hanken Centre for Corporate Governance har under våren ordnat era seminarier där både 
praktiker och akademiker inom corporate governance har delat med sig av sin expertis. Presen-
tationerna har behandlat bland annat det ekonomiska och politiska läget samt corporate gover-
nancefrågor i Ryssland. 

vriga teman har varit bland annat ägarskap, familjeföretagande i Asien samt hur nländsk 
statsstyrning kan förbättras med bättre governance. Seminarierna har även diskuterat hedgefon-
ders eventuella inverkan på företagens värde samt EU-reglering av corporate governance. Mirel 
Leino på Hankens partnerföretag PwC presenterade resultaten från företagets nyaste ”Corporate 
Directors’ Survey”Föreläsningarna fortsätter på hösten, mer information på hanken. .

ATT SÄLJA TOAPAPPER 
I maj ordnade Hanken ett alumnseminarium om försäljning tillsammans 
med Wilfrid Kroath (bilden) under rubriken The Toilet Paper Principle 
– Is there such a thing as evolution in sales or is Machiavelli still the 
godfather of all salesmen? Kroath har lång internationell erfarenhet av 
försäljning och account management från flera olika företag. 

Under seminariet delade han med sig av sin kännedom om vad 
som fungerar och vad som inte fungerar samt vad som har förändrats 
då det handlar om försäljning. Enligt Kroath borde man övergå från 
att prata om varför kunden skall välja just dig och din produkt (Why 
you?) till att fokusera på varför kunden borde förändra sitt beteende 
(Why change?). 

Kroath avslutade sessionen med ett tips han själv hade fått i tiderna: 
”Sluta fråga vad jag vill ha och börja berätta vad jag behöver!”.

ÅRSKURSTRÄFFAR 

Årkursträff 1965
50-årsträff för hankeiter som 
började studera 1965 fredag 
kväll 18.9.2015. Sänd din 
e-postadress till: hanken1965@
gmail.com för mera info.

Årskursträff 1960
55-årsträff för alla som började 
studera 1960 fredagen den 
2.10 kl. 13.00 på Hanken. 
Anmäl inom augusti till Leena 
Ekegren (leenaekegren@gmail.
com) eller Barbro Skutnäs  
(barbro.skutnas@gmail.com).

Årskursträff 1955
Den årskurs som inledde sina 
studier hösten 1955 firar 60 års 
jubileum den 22.10 kl. 12.30. 
Professor  berät-
tar om Hanken i dag. Lunch 
på Rivoli Jardin. Anteckna i 
kalendern!

Ny MBA
-direktör 
Hanken anställde i maj ED     
Robert Wendelin som ny 
direktör för Hanken Executive 
MBA-programmet. Wendelin 
har arbetat med försäljning 
samt strategi- och affärsut-
veckling inom Scania och 
Volvo. 

Han har en doktorsexa-
men i marknadsföring från 
Hanken där han arbetat 
bland annat som direktör för 
kompetenscentret CERS. Wen-
delin har även erfarenhet av 
att arbeta som konsult för ett 
flertal bolag både nationellt 
och internationellt.

FOTO: ALEXANDRA KOIVULA

FOTO: HANNES VICTORZON
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Nytt år inleds 
Indikatorerna pekar uppåt

Bokslutet för 2014, som högskolans styrelse godkände i april, 
visar på en positiv utveckling för Hanken. Centrala indikatorer 
pekar uppåt, högskolan uppnår en stor del av sina mål och verk-
samheten har en trygg ekonomisk bas. Vi kan alltså vara mycket 
nöjda med vårt arbete hittills. 

Hanken strävar fortsättningsvis efter att vara en interna-
tionellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad han-
delshögskola. Fastän intresset för att studera vid Hanken fort-
sätter att öka, är den internationella konkurrensen allt hårdare. 
Även därför är de internationella ackrediteringarna av största 
vikt. År 2014 förnyade Hanken sin EQUIS-ackreditering, som 
högskolan haft sedan år 2000. I år fortsätter vi vårt medvetna 
arbete för att även få den amerikanska AACSB-ackrediteringen 
och bibehålla AMBA-ackrediteringen av vårt MBA-program i 
vårt renommé. 

Under året ck Hanken bekräftat att implementeringen av 
högskolans forskningsinriktade strategi varit framgångsrik. 
Oberoende utredningar placerar Hankens forskning på den 
nationella toppen, och antalet vetenskapliga publikationer är 

på en mycket hög nivå. 
Vad gäller utbildningen är utexa-

minationen från alla utbildningsnivåer 
fortsättningsvid stabil och andelen stu-
derande som avlägger minst 55 studie-
poäng under läsåret fortsätter att stiga. 
Faktorer, som Hanken satsat på för att 
öka genomströmningen, är bland annat 
bättre studentservice och er tillfällen 
för studenterna att ra viktiga milstol-
par under sin studietid. Sådana är till 
exempel den traditionella magister-
brevsutdelningen och som nytt element 
den några år gamla kandidatfesten.

Den obligatoriska utlandstermi-
nen har blivit en självklar del av utbildningen och den totala 
studentmobiliteten ökar stadigt inom ramen för både utbytes-
studier och utlandspraktik. Hankeiterna avlägger även allt er 
studiepoäng utomlands. Denna utveckling är ett bevis på att 
oron för att utlandsterminen skulle förlänga studierna varit 
obefogad. Tvärtom har den visat sig vara en betydande faktor 
i att locka duktiga och motiverade nya studerande till Hanken. 

Finansiellt var år 2014 något bättre än föregående år vad 
gäller bas nansieringen från Undervisnings- och kulturmini-
seriet. De ekonomiska prognoserna är emellertid oroande och 
nedskärningar är att vänta, även vad gäller nansieringen av 
universitetens verksamhet. Därför kommer den externa nan-
sieringens betydelse att förbli stor.

Hanken har en stark balans tack vare den lyckade fund-
raisingkampanjen Hanken 100, och de placerade medlen har 
gett god avkastning. Den pågående kampanjen HANKEN 
RETURNS är avsedd för att stärka Hanken ytterligare. Jag hop-
pas ni alla är med och ger er röst för Hankens framtid.

För mig lider rektorsperioden mot sitt slut och i augusti 
tillträder Karen Spens som rektor för Hanken. Jag vill tacka er 
alumner för ett gott och framför allt trevlig samarbete under 
mina år som rektor!

EVA L ILJEBLOM

REKTOR

LEDAREN
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Hon kunde ha blivit violinist. Hon kunde ha blivit 
diplomat. Men en rad tillfälligheter öppnade andra 
intressanta möjligheter för henne. I höst efterträder 
Karen Spens Eva Liljeblom som rektor för Hanken.

Karen Spens (i mitten på bilden) har alltid delvis levt sitt liv 
genom sången och musiken. Hon har sjungit, övat och upp-
trätt med ett ertal körer. Idag sjunger hon dels i projekt-
kören Coro Jean Sibelius, dels i Grankulla Kammarkör, en 
blandad kör som övar i Grankulla kyrka. Där sjunger första 
sopranen tre timmar varje måndag. 

– Jag sjunger framför allt därför att jag gillar att sjunga. 
Genom konserter och uppträdanden får jag också visa vad 
jag lärt mig,  jag får resa och får dessutom goda kamrater.

Som femåring började hon spela violin och satsade hel-
hjärtat på instrumentet ända upp i vuxen ålder.

– I ett skede såg jag violinspelandet som ett tänkbart 
yrke, men jag ville inte bli orkestermusiker.

I stället blev violinen en hobby, och Karen Spens spelar 
fortfarande till husbehov och i projektorkestrar, i den mån 
tiden medger. 

I ungdomen hade Karen Spens också planer på en karriär 
som diplomat. Hon siktade högt, men avstod då hon blev 
upplyst om omfattningen av jobbet.

I stället blev det Hanken, där hon började studera år 
1982. På tredje årskursen blev hon erbjuden en assistentur i 
ekonomisk geogra .

– Dittills hade en akademisk karriär inte föresvävat mig. 
Småningom insåg jag att jag gillade jobbet och var lämpad 
för det, och då en professur låg inom möjligheternas gränser 
beslöt jag satsa på det akademiska.

Det är snart 30 år sedan dess, och idag säger Karen Spens 
att hon inte ångrar något. Att hon inte hann delta i student-
livet kompenserar hon nu som inspektor för Studentkåren 
vid Svenska Handelshögskolan. Också där får hon sjunga 
– snapsvisor.

PIONJÄR I HUMANITÄR LOGISTIK
År 2001 doktorerade Karen Spens och professuren i logis-
tik och företagsgeogra  ck hon år 200 .  Hennes forsk-
ningsområden är humanitär logistik, hälsovårdslogistik, och 
metodologi i supply chain management.

Karen Spens är en av pionjärerna inom ämnet huma-
nitärlogistik – world wide. Innan hon tillsammans med 
forskarkollegan Gyöngyi Kovács skrev sitt första konferens-
papper 2006 hade endast en handfull artiklar publicerats 
i ämnet. Tillsammans med Kovács och dåvarande rektorn 
Marianne Stenius var hon en av de drivande krafterna då 
HUMLOG Institutet vid Hanken grundades år 2008. 

Perioden 2009–2010 tillbringade Karen Spens som 
gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology och 
universitetets Center for Transportation and Logistics.

Hon har också varit med om att grunda den första jour-
nalen inom humanitär logistik, Journal of Humanitarian 
Logistics and Supply Chain Management. 

De senaste åren har forskningen och humanitärlogistiken 
fått träda något tillbaka i Karen Spens liv. Vid ingången till detta 
decennium valdes hon till prorektor med ansvar för utbild-
ningen, ett jobb som kräver ungefär hälften av arbetstiden.

GILLAR UTMANINGAR
När Björn Wahlroos, i egenskap av styrelseordförande 
för Hanken, ville trä a henne i slutet av förra året var hon 
inte säker på orsaken. Men då urvalsprocessen var klar och 
Wahlroos meddelade styrelsens val, tvekade hon inte.

– Jag säger inte nej till utmaningar och kunde inte låta 
bli att ta chansen, även om jag blir administratör på heltid.

På frågan om varför hon vill bli rektor svarar Karen 
Spens att hon inte ännu är fullärd.

– Jag vill lära mig mera om hur Hanken fungerar som helhet 
och hur Hanken fungerar som en del av universitetsväsendet.

Också som rektor vill hon satsa på utbildningen.
– Hanken har redan en bra utbildning, men vi kan göra 

den ännu bättre. Samtidigt ska vi slå vakt om vår högklassiga 
forskning. Det är viktigt att det råder balans mellan forsk-
ningen och utbildningen.

På undervisningsfronten ser hon en betydande utmaning 
i det ökande utbudet av och efterfrågan på virtuell undervis-
ning. Också här förespråkar hon balans.

– Förväntningarna bland morgondagens unga studenter 
kommer att skilja sig från dagens. Här gäller det att vara 

exibel. Men jag tror att ett fysiskt universitet garanterar 
kvalitet också i framtiden.

PETER NORDLING

Ny rektor tar över taktpinnen
FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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Ryssland, ett osäkert kort

– Det är få utländska bolag som gör bra a ärer i Ryss-
land just nu. Vissa har ökat sina försäljningsvolymer, 
trots krisen, men resultatet äts upp av stigande kost-
nader och valutaförluster, säger Rasmus Backlund, 
projektchef för Dermoshops verksamhet i Ryssland, 
Estland och Lettland.

Sedan 1990-talet har Ryssland beskrivits som en 
enorm tillväxtmarknad för nländska företag. Den 
positiva trenden pekade länge uppåt och utländska 
investerare började uppfatta Ryssland som ett pålitligt 
land, trots uppenbara problem med korruption, byrå-
krati och kriminalitet. Men sedan 2013 har bakslagen 
följt varandra i spåren. Oljeprisdykningen, Ukraina-
krisen, handelssanktionerna och rubelraset har gjort 
att in ationen och räntorna stigit medan köpkraf-
ten minskat. Detta samtidigt som en nypatriotisk 
stämning allt tydligare börjat prägla rysk politik och 
lagstiftning.

VÄST ÄR INTE BÄST
– I det politiska maktspelet uppmanas konsumenter 
att köpa ryska varor. Alla försök att få Ryssland att 
närma sig västvärlden håller nu stegvis på att raseras, 
säger Rasmus Backlund.

Dermoshop döljer ändå inte sin nländska kopp-
ling, trots att stämningen mot utländska bolag hårdnar.

– Finland uppfattas allmänt som ett neutralt 
land här. Även om det förekommer enskilda kritiska 
nyhetsinslag är det inget som belastar vår image, säger 
Rasmus Backlund. 

När han yttade till S t Petersburg för fyra år sedan 
rapporterade han till moderbolaget i Korsnäs varannan 
månad. Nu analyserar han statistik på daglig basis och 
sitter i möten varje vecka. Flera av de utländska konkur-
renterna har redan dragit sig ur Ryssland och många 
andra har höjt sina priser mer än vad Dermoshop gjort.

– För de 50 miljoner ryssar, som räknas till medel-
klassen, är våra produkter ännu förmånliga. Vi stan-
nar i Ryssland så länge volymen ökar.

Han medger att det är svårt att bedriva a ärer i det 
hårdnande samhällsklimatet, men när man lyckats få 
ett fotfäste på en så stor marknad som Ryssland vill 
man inte bara ge upp.

– Det tar tid att bygga upp fungerande logistik, 
myndighetskontakter, certi eringar och att rekrytera 
god personal. Vi har investerat mycket och det nns 
ännu stora möjligheter här.

Dermoshop-koncernen etablerade sig redan på 
1990-talet i Ryssland och satsningen har som helhet 
varit lyckad. Nu är framtiden osäker.

– I juli 2014 beslöt vi att frysa en stor investering, 
men den kan bli aktuell igen om det svänger i den 
ryska ekonomin inom en snar framtid. I ett familje-
företag är det alltid egna pengar som satsas, vilket gör 
att man verkligen överväger varje investeringsbeslut.

LYXVAROR SÄLJER
Den försämrade köpkraften hos medelklassen känns 
tydligt inom hela detaljhandeln i Ryssland. I mars 
meddelade Stockmann att tre av koncernens fem 
varuhus i Moskva stängs inom år 2016. Stockmann 
fortsätter sin verksamhet i Ryssland med två varuhus 
i Moskva, ett i S t Petersburg och ett i Jekaterinburg.

– Den nya situationen med både geopolitisk och 
ekonomisk kris gör det omöjligt att prognostisera 
ens ett år framåt, men vi försöker bedriva vår affärs-
verksamhet enligt rådande förutsättningar, säger 
Lauri Veijalainen, utvecklingsdirektör för koncer-
nens internationella verksamhet.

Det nns fortfarande en stark köpkraft i Ryssland, 
vilken föredrar varor ur exklusiva sortiment.

– När det gäller lyxprodukter har inget förändrats. 
Det nns många som är rika och som är beredda att 
betala för västerländska varumärken och produkter, 
säger Lauri Veijalainen.

BOSTADSBOOMEN TVÄRBROMSADE
Under tillväxtåren ökade efterfrågan på moderna 
urbana bostäder. Lemminkäinen hör till de utländ-
ska byggnadsbolag som sett stora möjligheter i Ryss-
land. I juli 2014 skrev företaget dock ner sina förvänt-
ningar och i ett börsmeddelande i mars informerade 
Lemminkäinen att man drar sig ur Ilmatar-projektet i 
S t Petersburg, ett jätteprojekt med 2 000 lägenheter 
som man förberett sedan 2011.

– Under det senaste året har risknivån i Ryss-
land ökat så till den grad att vi bestämt oss för att 
avvakta med att dra igång nya projekt inom husbygg-
nad. Vi genomför våra pågående projekt och inom 
vägbeläggningsdivisionen fortsätter verksamheten 
som förut, säger Casimir Lindholm, koncernchef för 
Lemminkäinen.

Bolaget har över 00 anställda i Ryssland och har 
liksom många andra västerländska företag rekryterat 
lokal personal även för chefspositioner.

– Vi har kvar bara ett fåtal nyckelpersoner från 
moderbolaget i den ryska verksamheten. Fördelen 
med att anställa ryska chefer är att de behärskar kul-
turen, språket och har egna värdefulla nätverk, tilläg-
ger Lindholm.

LÖNSAMMA PERSONALINVESTERINGAR
Personalpolitiken i Ryssland skiljer sig generellt på 
många punkter jämfört med den i Norden.

– I synnerhet inom inhemska ryska företag råder 
ännu ett auktoritärt ledarskap, som under vissa 
omständigheter faktiskt verkar fungera bättre än ett 
traditionellt västerländskt ledarskap i Ryssland, säger 
Mats Ehrnrooth, Hankenforskare inom företagsled-
ning och organisation.

I hans forskningsgrupp jämför man skillnaden 

Under det senaste året har de negativa nyheterna dominerat rapporteringen från Ryssland 
och nu talas om en reträtt där nländska bolag avvecklar sina verksamheter i Ryssland. Den 
ryska ekonomin har även varit forskningsobjekt för era forskare vid Hanken.



AVSNITTSBESKRIVNING

77

i ledarskap och personalfrågor mellan nländska 
moderbolag i Ryssland, nländska dotterbolag i Ryss-
land och ryska bolag i Ryssland.

– Generellt ser vi ändå att ett mer västerländskt 
ledarskap fungerar klart bättre än det auktoritära, 
även i de ryska inhemska bolagen.

Under tillväxtåren fanns en hård konkurrens om 
kvali cerad arbetskraft och företag hade ofta svårt att 
behålla sina anställda. Den västerländska modellen, 
där man försöker höja motivationen och lojaliteten 
hos de anställda genom progressiv västerländsk per-
sonalledning (HRM), är en ganska ny företeelse i det 
ryska arbetslivet.

 – Vi håller på att undersöka den relativa vikten av 
att investera i gott ledarskap och goda personalled-
ningsprocesser. Resultaten visar att ledarskapet har 
en relativt sett större e ekt i Ryssland jämfört med 
Finland, i synnerhet för personalens motivation.

Bland de mest intressanta fynden som Ehrnrooth 
och hans kollegor gjort är att progressiv HRM ser ut 
att vara viktigare än en speci k ledarskapsstil när det 
gäller både motivation och lojalitet hos personalen. 
Detta gäller såväl för dotterbolagen i Ryssland som för 
moderbolagen i Finland.

– För västerländska bolag verkar det löna sig att 
utveckla ledare som kan HRM, snarare än att anställa 
och utveckla ledare med en viss ledarskapsstil.

STORBOLAG DOMINERAR
Under tillväxtåren var det också lättare att förbise 
skillnaderna mellan västerländska och ryska a ärstra-
ditioner. I den ekonomiska krisen blir en rad problem 
åter tydliga, även om de funnits i det ryska näringslivet 
ända sedan övergången från kommunism till kapita-
lism. Det statliga ägandet har uppfattats mest som ett 
teoretiskt problem för trovärdigheten, men på senare 
tid har era utländska bolag konkret fått erfara pro-
tektionistiska metoder bland de ryska myndigheterna.

– Ägarkoncentrationen inom det ryska näringslivet 
är bland de högsta i världen. Över en tredjedel av börs-
bolagen kontrolleras av staten och de som har de rätta 
kontakterna har också tillgång till kapital, säger Benja-

min Maury, professor i nansiell ekonomi på Hanken.
Han har forskat i ägarstyrning i ryska bolag och 

förhållanden mellan olika ägare i samma bolag.
– Där riskerar små ägare att bli överkörda av stora 

ägare och minoritetsskyddet är svagt. Det kan också 
orsaka problem för nländska bolag som ingår i joint 
venture-bolag med ryska ägare.

Ett generellt problem i det ryska näringslivet är 
bristen på insyn i bolag.

– Tillgången på information är begränsad och 
bakom ägarnamn i bokslut kan oligarker och maktper-
soner med egna agendor dölja sig.

SKEVT KONKURRENSKLIMAT
De protektionistiska metoderna kan ta sig uttryck när 
utländska bolag vill ska a tomtmark eller ansöka om 
tillstånd för verksamheten.

– Bolag, som har verksamhet i Ryssland, kan inte 
lita på att myndighetsbeslut fattas enligt rättvisa 
bedömningar som i västvärlden. Det nns alltid en 
risk att statens nger är med i spelet för att skydda de 
ekonomiska intressena.

Företag, som backas upp av personer med makt, 
får alltså en konkurrensfördel som inte avgörs utifrån 
kvaliteten på varan eller tjänsten. Resultatet är att 
medelstora bolag ofta har svårt att hävda sig mot stora 
bolag med statliga ägarintressen.

– I en fungerande marknadsekonomi borde det 
konkurrenskraftigaste företaget växa, men det gör det 
inte nödvändigtvis i Ryssland. Entreprenörer har svårt 
att utveckla sina a ärsidéer i ett sådant klimat, kon-
staterar Benjamin Maury.

Samtidigt som många tvekar nns nländska före-
tag som fortsätter satsa i Ryssland. Det gemensamma 
för hela marknaden är förhoppningen om stabilitet i 
den ryska ekonomin. Till nästa uppsving lär det dröja.

– Den här krisen är djupare och mer komplex jäm-
fört med krisen 1998. Det kommer att ta era år att 
vända den ryska ekonomin och återskapa förtroendet 
till utländska investerare, tror Lauri Veijalainen.

JOHAN SVENLIN

FOTO: PIXMAC
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Det nns stora skillnader mellan olika företag och 
deras sätt att hantera frågor om samhällsansvar. 
Företagen har olika erfarenheter, resultat, risker och 
spelrum, beroende på bransch. Den stora stötestenen 
är bristen på generella utvärderingskriterier för 
CSR. Vi lät två Hankenforskare diskutera CSR.

Frågan om företagens samhällsansvar (CSR, Corporate 
Social Responsibility) blir allt aktuellare, och många företag 
vill gärna visa hur medvetna de är. Det är ändå bra för kun-
der och investerare att vara kritiska.

– Företagen har idag inte ett juridiskt ansvar att redovisa 
sina CSR-åtgärder. Samtidigt handlar mycket av CSR-arbetet 
om just redovisningen runt processerna och inte egentligen 
om den etiska substansen i målet för dessa processer, säger 
Nikodemus Solitander, Sinituote postdoktoral forskare i 
logistik och företagsansvar på Hanken.

Till exempel nanssektorn och gruvindustrin har olika 
utgångspunkter, bland annat därför att lagstiftningen ser 
olika ut och skapar olika förutsättningar och gränser. För-
troende och pålitlighet är nyckelord.

– I nansbranschen nns det inga förutsättningar för att 
fungera utan förtroende, konstaterar Henrik Palmén, lektor 
i nansiell ekonomi.

RELEVANTA CSR-ÅTGÄRDER
I fråga om standarder för CSR-rapportering är GRI, Global 
Reporting Initiative, en central aktör. GRI är en organisa-
tion som bygger upp riktlinjer för företag hur de kan mäta, 
förstå och rapportera om hållbara åtgärder; alltså Corporate 

Hur redovisa CSR-åtgärder?
Governance i kombination med etiska förfaranden, social 
rättvisa och miljöhänsyn.

Solitander tar snabbmatsföretag som exempel. Han 
anser att företagen borde vidta CSR-åtgärder som ligger när-
mare kärnverksamheten.

– De borde re ektera över barnfetma istället för att rappor-
tera om donationer till cancersjuka barn. Relevansen är viktig.

– Mjuka värden är svåra att redovisa, konstaterar 
Palmén.

CSR-rapportering är juridiskt närmare PR och mark-
nadsföring, och ar man med dem är det inte lika hårt 
reglerat eller stra bart, i jämförelse med om man vilseleder 
någon i den nansiella rapporteringen. Samtidigt nns det 
ett EU-direktiv, som träder i kraft år 201 , och som kräver 
att företag med över 500 anställda ska redovisa för sin miljö- 
och samhällspåverkan.  

– I Europa har det nu börjat dyka upp aktivistinvesterare 
som går på bolagsstämmorna för att få igenom sina agendor 
och processer. I USA har det blivit en trend att ta in aktivist-
pro ler i styrelserna, berättar Solitander.

– Skattefotavtryck och skattesmitning kommer att bli en 
samhällsfråga. Just skattefotavtrycket har inte varit en del av 
CSR-diskursen tidigare, men det borde det vara, beskattning 
är ju a och o i företags samhällspåverkan, fortsätter han. 

Palmén påpekar att det är ett problem i U-länder, när 
utländska företag kommer dit och använder den billiga 
arbetskraften, men inte betalar skatter där. Många nska 
företag har däremot varit i framkant i skatteavtrycksdebatten. 

– Men eftersom det inte nns standarder är det svårt att 
mäta, frågan är om det har någon e ekt.

FOTO:PATRIK L INDSTRÖM

Motsättningen mellan hållbarhet och vinst är ofta konstruerad, anser Henrik Palmén och Nikodemus Solitander.
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FLER OBEROENDE VAKTHUNDAR
Oberoende av hur företagen ser på samhällsansvaret måste 
de numera vara mycket mer på sin vakt.

– Dels på grund av aktiva medborgarorganisationer, 
dels därför att medborgarna numera kan kommunicera med 
omvärlden och avslöja brister på ett helt annat sätt än för 
20–30 år sedan. Företagen blir fast om de gör dumheter, 
säger Solitander. 

Man kan följa med marknadens reaktioner på CSR-foku-
serade företag. Om konsumenterna eller slutanvändarna vill 
att deras värderingar ska synas, borde de välja företag och 
tjänsteproducenter vilka motsvarar deras synsätt.

– Ett problem i de längre internationella produktions-
kedjorna är att underleverantörerna putsar glansbilden 
inför besök av sina samarbetspartner, påpekar Solitander 
och nansieringslektorn håller med

– Det är svårt att kontrollera och svårt att göra upp reg-
ler. Alla lagar går att kringgå. Som motvikt; nansbranschen 
har etiska placeringar och nansmarknaden har en stark 
styrande roll. Det kommer er och er etiska placerare som 
ställer till exempel miljökrav på sina placeringar. 

Solitander radar upp några etiska frågeställningar
– Hur kan man mäta vad som är oetiskt? Vilket index 

borde man använda? Vem bör föra den etiska re ektionen 
om var man ska investera? Ska de etiska re ektionerna 
utlokaliseras till konsultbyråer som gör upp egna standarder 
som kanske inte följer företagets egna värderingar? Signa-
lerar detta inte att organisationsledningen saknar kapacitet 
för etisk eller moralisk re ektion?

– Men borde det inte snart börja uppstå kunniga kon-
sultbyråer som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för 
det, kontrar Palmén.

– Kanske det, men problemet är att man borde ha 
företagets egna värderingar som rättesnöre så länge det 
saknas lagstiftade normer. Alla de bästa exemplen jag har 
på samhällsansvar är företag, också stora företag, som ofta 
är familjeägda eller olistade på börsen, eller både och, på 
grund av att styrelsen då har större rörelsefrihet, svarar 
Solitander.

– Rapporteringen om CSR-åtgärder borde vara uppbru-
ten i olika delar, som miljö, anställningsförhållanden och så 
vidare, anser Henrik Palmén.
Kan man ställa hållbarhet mot vinst?

– Motsättningen mellan hållbarhet och vinst är ofta 
konstruerad, och det är ett populärt tema att moralisera 
om. Folk med ganska lite insyn i vetenskap och samhälle, är 
ofta de mest drivande. Företagen vill skapa vinst, men det är 
samhällets sak att stifta spelreglerna, säger Henrik Palmén 
bestämt, och Nikodemus Solitander håller med.

Ändå är hållbarheten det man oftast skär först i när lön-
samheten lider.

– Tillräcklig lönsamhet är egentligen en förutsättning 
för att man ska kunna satsa på hållbarheten. Finns det inte 
en morgondag för företaget spelar hållbarheten, personalut-
bildning och sådant ingen roll. Jag tippar att lönsammare 
bolag har mer utbildningar för personalen och större fokus 
på hållbarhet, säger Palmén.

ÅSA NYMAN

VARJE EURO RÄKNAS!
DONERA ONLINE WWW.HANKEN.FI/HANKENRETURNS
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– För mig blev det Sverige helt enkelt därför att jag var 
intresserad av att komma in på ett management trainee-
program. Jag ville komma in i ett stort företag och se hel-
heten, också försäljning, produktion och så vidare, inte bara 
marknadsföringen.

Linus Almqvist kom in på Arlas traineeprogram och yt-
tade till Stockholm 199 . En annan morot för att ytta till 
Stockholmstrakten var kärleken.

– Min fru är från Stockholm, men hon har också studerat 
på Hanken.

Han uppmanar den som funderar på utlands ytt att våga.
– Följ ditt intresse och ytta utomlands ifall det du söker 

inte nns i Finland, det ordnar sig alltid.

FÖDD MARKNADSFÖRARE
Att Linus Almqvist skulle börja jobba med marknadsföring 
var klart redan tidigt. 

– Jag har alltid varit intresserad av marknadsföring, 
jag gjorde egna tidningar som -åring och sålde dem till 
grannen. 

Linus Almqvist är född i Vasa och gick i skola där. Han-
ken i Helsingfors var ett självklart val när det var dags att 
väja studieort.

– Hanken har gett mig min fru, mina jobb och högskolan 
har bidragit till min kunskap genom att stimulera mig till 
att förstå varför saker och ting händer. Jag har fått självför-

Hankenalumn blev      
marknadsföringspro l i Sverige

troende i den professionella världen, och jag känner att jag 
har en plattform att agera från eftersom Hanken är välkänd 
i Sverige.  

Hans uppfattning är att svenskarna har en positiv bild 
av Hanken. 

– Det känns bra, dels för den goda utbildningen, dels för 
det goda rykte man har som Hankenalumn. Jag bidrar gärna 
till att bevara varumärket starkt och relevant. 

Studierna på Hanken gav honom också det breda nätver-
ket och en möjlighet att mjuklanda utomlands och introdu-
ceras i lokala nätverk.

VILL UTVECKLA OCH UTVECKLAS
Jobb i chefsposition inom marknadsföring, varumärke, 
kommunikation och sponsring på företag som Vattenfall, 
SAS, Barilla och Arla nns på Linus Almqvists cv. 

Sedan 2013 är han ansvarig för kommunikation och pri-
vatinsamling på Barncancerfonden. Hoppet från företagsvärl-
den till en insamlingsfond kom vid en lämplig tidpunkt.

– Jag ville göra konkret nytta och  bidra till samhällsnyt-
tan, inte bara optimera marknadsandelar. 

Linus Almqvists förhoppning var att kunna ta sina kun-
skaper om företagsvärldens sätt att jobba och överföra dem 
till den ideella sektorn. 

– När jag kom till Barncancerfonden var det lite kon-
troversiellt att tala om intäkter, nytta och marknader. Men 
pengarna behövs för att göra nytta. Vi gick igenom alla 
aktiviteter under de senaste fem åren och gjorde dem mer 
anpassade till a ärstänkandet.

MENINGSFULL KOMMUNIKATION
I sitt inlägg på alumndagen i Stockholm betonade Linus 
Almqvist att det gäller att utmana sig själv hela tiden.

– Vi försöker jobba med lekfullhet, trots att ämnet är 
oerhört allvarligt. Cancer är den vanligaste dödsorsaken 
bland 1–14-åringar, även om det blivit mycket bättre. Vi 
vill förmedla hopp alltid då det är möjligt och vill förmedla 
en lösning, inte ett problem. Hopp är kommunikation och 
forskning är nyckeln.

Barncancerfonden ska stöda forskningen kring barn-
cancer. På bara ett par år har den ökat donationerna per år 
från 186 till 2 6,5 miljoner. Målet är 350 miljoner insamlade 
kronor per år. Almqvist tror på att det lönar sig att dela med 
sig av sina lärdomar till andra fonder.

– Jag anser att det är viktigt att vi är proaktiva i att hjälpa 
andra organisationer och att vi berättar vad vi kan och har 
lärt oss, så de också kan bli bättre på att samla in. Vi konkur-
rerar inte på samma sätt som företag, och dessutom nns 
det en stor potential att samla in pengar, bara vi lyckas med 
våra kampanjer.

ÅSA NYMAN

ALUMNDAGEN

Linus Almqvist, som höll en uppmärksammad föreläsning på alumndagen i Stockholm, har bott utomlands i 
närmare 20 år. Han har jobbat som marknadsföringschef i era internationella bolag, är aktiv i föreningen 
Sveriges annonsörer och numera kommunikationschef på Barncancerfonden.

Linus Almqvist jobbar på Barncancerfonden i Sverige.

FOTO: TORBJÖRN ZADIG
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ALUMNDAGEN

Alumnerna är viktiga för Hanken. Nu vill högskolan 
förbättra kontakten också till de alumner som inte 

nns i närheten. 

– Inom alumnverksamheten är årets fokusområde att loka-
lisera våra alumner utanför Finland, förbättra kontakten till 
dem och uppmuntra dem att hålla kontakten med Hanken, 
säger Alexandra Koivula, alumnkoordinator på Hanken.

Enligt de uppgifter Hanken har, nns Hankenalumner i 
åtminstone 65 länder i 6 världsdelar. Genom alumnnätver-
ket har Hanken vetskap om cirka 800 alumner som be nner 
sig utomlands. I verkligheten är antalet dock mycket högre 
och det är dessa personer Hanken vill hitta. 

UTSPRIDDA I VÄRLDEN
– När vi kartlagt en större del av våra internationella alum-
ner kan vi hålla kontakten till dem bland annat genom olika 
trä ar. Vi ska även blåsa liv i Hankens Expatriate-nätverk, 
konstaterar Nina Olin, direktör för externa relationer och 
kommunikation på Hanken.

Hanken Expatriate-tjänsten nns till för de alumner som 
bor utanför Finland. Avsikten är att samla kontaktpersoner 
i så många länder som möjligt. Dessa personer ska andra 
alumner kunna vända sig till före, efter och under en even-
tuell utlands ytt för att få tips och stöd samt hjälp med att 
skapa nätverk i det nya landet. 

– Alumnerna kan även vara till stor hjälp för att bredda 
utbudet av praktikplatser utomlands. Hankeiternas intresse 
för att göra praktik utomlands ökar hela tiden, vilket betyder 
att vi har ett konstant behov av praktikplatser. I gengäld kan 
alumnerna få en ”kvalitetssäkrad praktikant” till sitt företag, 
säger Olin.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Årets internationella alumndag hölls i Stockholm och var 
nästa års alumndag hålls är ännu öppet. Det är alltså ännu 
möjligt att inverka på valet av ort.

 – År 201  träffas vi traditionsenligt i Stockholm och 
därefter i London. Nästa års destination beror på alumn-

HANKEN VILL NÅ UTLANDSALUMNER
intresset, och på att vi får reda på var alumnerna finns, 
tipsar Alexandra Koivula. Hon hoppas att alumnerna 
engagerar sig.

– Vi vet att många alumner yttar utomlands bland 
annat för att jobba och vi hoppas att de håller sin kontaktin-
formation i Hanken Network uppdaterad.

Hanken Network är alumnernas nätverk på nätet. Där 
kan alumnerna registrera sig, leta reda på andra alumner, 
få tips om och lägga upp lediga arbetsplatser, få information 
om evenemang och mycket annat. De som har angett sin 
adress får också denna tidning hemskickad.

UTVECKLINGSFÖRSLAG ÖNSKAS
Hanken vill gärna utveckla sin internationella alumnverk-
samhet och önskemål om vad alumnerna vill ha tas emot 
med tacksamhet.

– Vi vill veta vilka behov och idéer som nns, för att 
Hanken ska kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt. Det 
behöver inte stanna vid en internationell alumndag per år, 
alumnerna får gärna också ordna egna trä ar. Hanken hjäl-
per gärna till med att sprida information om evenemangen, 
förklarar Alexandra Koivula.

Hon tänker sig trä ar i stil med årskursträ ar eller 
landsträ ar. 

– Möjligheterna är många. Först måste vi få insikt i vad 
som känns relevant för våra alumner. 

ÅSA NYMAN

Flest utlandsbosatta Hankenalumner finns i Sverige och 
Storbritannien, men alumner hittas också i lite mer exo-
tiska länder, som Bolivia och Kazakstan.

HANKENALUMNERNAS TIO-I-TOPP:
» Sverige 
» Storbritannien 
» Tyskland 
» USA 
» Belgien 
» Schweiz 
» Frankrike 
» Nederländerna 
» Norge 
» Österrike

FOTO: TORBJÖRN ZADIG
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En solig och mild dag i början av maj ordnades Hankens nionde internatio-
nella alumndag. Det var femte gången träffen hölls i Stockholm. I år samlade 
den närmare sextio deltagare. 

Omkring 20 procent av Hankenalumnerna jobbar utomlands fem år efter 
examen. Eftersom många alumner finns i Sverige, och speciellt i Stockholms-
trakten, har man valt att hålla en alumnträff där vartannat år. Däremellan hålls 
träffen i en annan stad i Europa. Två gånger har träffen ordnats i London, och 
Hankens alumner har haft möjlighet att träffas i Hankens regi också i Bryssel 
och Zurich.

De senaste åren har alumndagen i Stockholm ordnats på Handels, så 
också i år. 

– Handels och Hanken är systerskolor, och har ett gott samarbete, sade 
Handelshögskolans nye rektor Lars Strannegård när han framförde värdsko-
lans hälsning. Strannegård har varit rektor för Handels i ungefär ett år.  

Dagens övriga talare var Lin Lerpold, docent och chef för MISUM, Han-
dels nyinrättade Mistra Center for Sustainable Markets, Gunnela Hahn, ägaransva-
rig på Svenska kyrkan, Hankenforskaren Nikodemus Solitander och som socker 
på botten Hankenalumnen Linus Almqvist, kommunikations- och privatinsam-
lingschef på svenska Barncancerfonden. Gemensamt för alla talare var CSR 
ur olika perspektiv och dagens tema var ”att bära sitt ansvar”. 

Efter eftermiddagens digra program var det dags för skål i bubbel och 
middag på restaurang Miss Clara ett stenkast från Handels.

TEXT: ÅSA NYMAN

FOTO: TORBJÖRN ZADIG

Varm stämning 
på alumnträ  i Stockholm

Martina Nordström, bosatt i Stockholm sedan 2 år, och Thomas Björklund, 
Stockholmsbosatt i tre år, kom till Handels och alumndagen för att träffa sina 
gamla studiekompisar.

– Det är viktigt och roligt att träffa andra studiebekanta som också är bosatta 
utomlands, sade Thomas.

– Alumnverksamheten är bra, men bäst är nog de informella och personliga 
kontakterna man har som alumn, ansåg Martina.

Jesper Rönnlund, Ulrika Backman och Minéa Håkans såg fram emot en fakta-
späckad dag och många glada återseenden.

ALUMNDAGEN

Rektor Eva Liljeblom tillsammans med Hankenambassadören Margaretha 
Cronstedt, bosatt i Stockholm sedan mer än 30 år.

Peter Eriksson, Alexander Biveson och Kari Syrjä pratar med Janina Jansson, 
kampanjchef för Hankens nya medelinsamlingskampanj.

Andreas Bäckström och Sebastian Snickars diskuterade med rektor 
Eva Liljeblom.

12
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ALUMNDAGEN

Angelica Heldt passade på att delta i alumndagen eftersom den satt bra i 
hennes övriga tidtabell.

– Jag jobbar i Portugal och hade en arbetsresa till Stockholm nu och blev 
jätteglad då jag insåg att jag hinner delta i alumndagen. Jag var med också i 
Zürich för något år sedan, det var jätteroligt.
Kari Syrjä är bosatt i Stockholm sedan ett år.

– När jag flyttade hit, letade jag genast upp några andra Hankenalumner. Att 
delta i alumndagen kändes självklart, lite som att komma hem till familjen. 
Angelica Heldt tycker att planerna på att återuppliva Hankenalumnernas 
expatriatenätverk låter som en utmärkt idé.

– Jag har själv bott utomlands allt sedan jag blev klar med studierna år 
1996. Då jag flyttade till Singapore för flera år sedan fick jag hjälp och tips 
av en annan Hankenalumn. Det underlättar, speciellt om man kommer till ett 
land som är väldigt annorlunda än Finland. 

Ett glatt återseende blev det mellan Erik von Bonsdorff, som har examen 
från både Handels och Hanken, och Max Hasselblatt, Handelsalumn och 
tidigare utbytesstuderande på Hanken. 

– Jag bor i London, men råkade vara i Stockholm idag, så det var självklart 
att vara med på alumndagen. Dagens program om CSR är intressant för 
mig, jag jobbar mycket med impact investing som kombinerar finansiella 
och sociala resultat samt CSR, sade von Bonsdorff.

– Mitt bästa år någonsin var det jag tillbringade på Hanken i Helsingfors, 
1995, så jag ville förstås vara med idag. Också annars vill jag gärna vara 
med och stöda Hanken, sade Hasselblatt.

Hankens alumnkoordinator Alexandra Koivula hjälper Thérèse Sandmark 
att hitta sin namnskylt.

Ernst Gylfe och Edward Björkenheim.

Jenny Heinonen och Linda Karlsson. Glatt sorl och god middagsstämning på restaurang Miss Clara.
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När man i förtroliga samtal får diskutera sina arbets-, 
studie- och livsval med en utomstående person lär 
man sig mycket om sig själv. Det anser Erik Sten-
berg och Kaisa Hutton, ett av mentorparen som 
deltog i Hankens mentorskapsprogram 2014–15. 
Programmet växer nu stadigt. 

När Kaisa Hutton var nyutexaminerad ekonom deltog hon 
själv som adept i mentorskapsprogrammet. Det är åtta 
år sedan dess. I dag är hon ekonomi- och personalchef på 
företaget Golla, men för tillfället moderskapsledig med sex 
månader gamla Noelle. 

– När jag väntade Noelle visste jag att jag skulle vara 
borta från arbetslivet ett år. Jag tänkte att jag som mentor 
kunde få en möjlighet att hålla mig kopplad till arbetsfrågor 
på ett nytt sätt. Jag såg också mentorskapet som ett sätt att 
utvecklas i personalfrågor.

Att några av Huttons tidigare studiekamrater rekom-
menderat mentorskapet stödde också hennes beslut.

– Man är lätt självkritisk och tror att man inte har något 
att ge om man inte varit minst tjugo år i arbetslivet. Det har 
varit nt att inse att jag kan hjälpa genom att dela med mig 
av mina erfarenheter och genom att ställa frågor. 

Erik Stenberg sökte sig till mentorskapsprogrammet av 
era orsaker. Han var intresserad av mentorskapet som pro-

cess och ville diskutera ledarskap, personalutveckling och 
personlig utveckling med en utomstående person.

– Möjligheterna att få en o ciellt tilldelad mentor växer 
inte på träd. Visst har jag personer i min omgivning som jag 
kan fråga om råd och som jag diskuterar yrkes- och studie-
relaterade frågor med men det är inte samma sak som att få 
tala med en person som inte känner dig sedan tidigare. Du 
är ett oskrivet blad.

Stenberg är i slutskedet av sina studier och skriver som 
bäst sin pro gradu-avhandling om ledarskap inom konsult-
branschen. Han jobbar också på Compass Card, Ålands-
bankens dotterbolag som bland annat erbjuder tjänster för 
betal- och kreditkort. 

DEFINIERADE SIG SJÄLVA
I början av sina trä ar följde Hutton och Stenberg det dis-
kussionsunderlag som mentorskapsprogrammet framställt. 
Småningom övergav de ändå de färdigt formulerade frå-
gorna och talade om annat som var aktuellt för dem.

– Många diskussioner har handlat om identitet och om 
hur man de nierar sig själv, säger Hutton.

– Vi talade egentligen ganska lite om praktiska frågor, 
till exempel om hur man skriver en bra cv eller hur man kan 
förbereda sig för en arbetsintervju. Något jag uppskattade 
mycket vara att höra om Kaisas erfarenheter av arbetslivet, 
fortsätter Stenberg.

När de två samtalar märks det att de diskuterat mycket 
med varandra. Där den ena slutar tar den andra över, med 
en kompletterande tanke eller motfråga. Både Hutton och 
Stenberg lyfter fram vikten av att ha förtroende för varandra. 
De har också varit öppna med hur och vad de vill diskutera, 
även om målsättningarna inte varit klart formulerade.

Trä arna, sammanlagt åtta hittills, har alltid hållits på 
samma restaurang i Tölö, kvällstid och med cirka en månads 
mellanrum. Efter varje trä  har Stenberg skrivit ner vilka 
tankar diskussionen väckt, speciellt sådant som han genast 
velat ta itu med, för att senare kunna analysera processen.

Hutton har nu prövat både på att vara adept och på att 
vara mentor och säger att hon gärna skulle alternera mellan 
rollerna på nytt.

– Att vara mentor har varit jätteroligt. Jag har fått tan-
keutbyte och intryck från studievärlden. Att vara mentor var 
inget jag gjorde av pliktkänsla för att ”betala tillbaka” utan 
därför att jag genuint tänkte att upplevelsen ger mig något 
värdefullt.

L INA LAURENT

SAMTAL FÖR NYA TANKAR

Erik Stenberg och Kaisa Hutton bildar ett av de totalt 56 mentorpar 
som deltog i Hankens mentorskapsprogram 2014–2015. Båda 
tycker att de gemensamma samtalen varit givande.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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Charlotta Niemistö är forskardoktor i företagsledning och organisation på 
Hanken. Hon forskar i frågor kring gränser mellan jobb och det övriga livet.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

BOKTIPSET
Sommaren närmar sig med stormsteg. Då slänger sig många över 
den växande högen av olästa böcker som samlats i bokhyllan. Det 
är ett intressant fenomen som präglar vår illusion om en framtid där 
vi har tid att göra det vi vill, något som vi avstår från i nuet när job-
bet hopar sig och när gränsen mellan jobbet och det övriga livet 
suddas ut. Bokhögarna tenderara att växa, men det hindrar inte 
oss från att köpa flera. Det kommer ju alltid nya somrar!

Jag rekommenderar två väldigt olika böcker som sommarläs-
ning. Nobelpristagaren Patrick Modianos Lilla smycket är en 

intim och intensiv skildring av en ung människas 
sökande efter sina rötter, sin mor, sin identitet och 
sin plats i världen. Berättelsen är placerad i Paris 
för mer än 50 år sedan, men är ändå tidlös. 
Den skildrar skickligt hur vi bygger vår identitet 
och tillhörighet i relation till andra människor, 
organisationer och det förflutna. Den handlar 
också om ensamhet, oberoende av ens ekono-
miska ställning. Boken var mitt första möte med 
Patrick Modiano, men jag ser framemot att läsa 
mera av honom i sommar.

Den andra boken är Finlandiapristagaren 
2014, Jukka Valtonens ”He eivät tiedä mitä 
tekevät”, vilken som bäst översätts till flera 

andra språk. Boken är en mångfacetterad samhällsskildring som 
tangerar aktuella och känsliga ämnen från 
individ- till samhällsnivån. Det finska samhäl-
lets slutenhet beskrivs ur ett utanförperspek-
tiv. Liknande perspektiv används senare för 
att skildra en ung människas relation till 
sin frånvarande far och den amerikanska 
drömmen. Valtonen beskriver skickligt 
processer kring digitalisering, medikali-
sering och överkommersialisering, samt 
grupptryck och det borttappade jaget. 

Sist men inte minst, boken skildrar på 
ett häpnadsväckande sätt utvecklingen 
av vetenskapsvärlden, etiskt problema-
tiska frågor kring god och mindre god forskning och publicering 
av resultat samt de kommersiella reglerna och maktpolitiken kring 
publicering. 

Denna bok kan läsas både som en deckare och som en sam-
hällsakademisk tankeställare. 
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En gemensam resa
Alla erfarenheter är unika men gemensamt för många, som 
genomgår ett mentorprogram, är att de upplever något som 
kan liknas vid en resa. Det säger Christel Berghäll-Högström 
(bilden) som jobbar med mentorskap och coaching genom 
sitt företag Step Beyond. Hon är också en av de hanken-
alumner som under den gångna terminen varit mentor för en 
studerande i slutskedet av sina studier. Hon har även hjälpt 
de andra mentorparen att komma 
igång med sina processer.

Vem som kan uppleva det nyttigt el-
ler givande att vara adept eller mentor 
är individuellt men Berghäll-Högström 
poängterar att den som vill delta bör 
ha en vilja att utvecklas.

– För adepten kan erfarenheten 
vara betydelsefull både på ett person-
ligt och professionellt plan. Adepten 
kan få bekräftelse, ökat självförtroende 
och i bästa fall nya insikter och tankar. Också för mentorerna 
är upplevelsen givande och många säger att det bästa är att 
se en annan människa växa och utvecklas.

      LL

Ines Kuusik, Katalin Simor och Phuc Doan är i slutskedet av sina 
magisterstudier. Alla tre berömmer matchningen och att de fått disku-
tera såväl praktiska frågor som personlig utveckling.

VILL DU BLI ADEPT?

För dig som är i slutskedet av dina studier eller nyutexa-
minerad. Som är öppen för nya tankar. Som vill ha nya 
verktyg för att utvecklas både personligt och professionellt. 
Läs mer på hanken.fi/karriartjanster.
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VILL DU BLI MENTOR?

För dig som vill få fräscha idéer. Som vill utveckla din egen 
expertis som mentor och få insikt i vad som är aktuellt för 
dagens studerande. Som har jobbat minst fem år sedan du 
utexaminerades från Hanken. Lämna in din intresseanmä-
lan och läs mer på hanken.fi/alumni.

HANKENS MENTORSKAPSPROGRAM
 
» Startade 2004 i Vasa och 2005 i Helsingfors.
» I programmet 2014–2015 deltog 42 mentorpar i Hel-
singfors, av vilka 14 hade engelska som diskussionsspråk, 
samt 14 par i Vasa.
» Tre gemensamma träffar: en inledande, en i mitten av 
programmet och en avslutande träff.
» Hankens karriärplanerare och alumnkoordinator parar 
ihop mentorer och adepter på basen av ansökningarna.

FOTO: HANNES VICTORZON

FOTO: HANNES VICTORZON
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FREDRIK REINFELDT

» Född 1965
» Ekonomie magister, Stockholms universitet 
» Invald i riksdagen 1991
» Partiledare för moderaterna oktober 2003– januari 2015
» Sveriges statsminister 2006–2014

I oktober är det igen dags att samlas till alumnträ  
på Hankendagen i Helsingfors. Årets huvudtalare 
är Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt. 
Till seminariedagens övriga ämnen hör bland annat 
varumärken, branding och immaterialrätt.

”En stor succé” var den ansedda tidningen The Economists 
(11.9. 2014) omdöme om Fredrik Reinfeldts center-höger-
regering inför det svenska riksdagsvalet i höstas. 

Alliansen, som första gången bildades 2006 av Nya 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokra-
terna, utgjorde en regeringskoalition som styrde Sverige i 
två regeringsperioder, 2006–2014. 

Under den här tiden skapades bland annat över 300 000 
nya jobb och Sverige blev det enda EU-landet som klarade av 
att minska sin statsskuld under nanskrisen. Trots det för-
lorade Alliansen valet hösten 2014, då socialdemokraterna 
tog över.

NY KARRIÄR
Efter höstens valförlust avgick Fredrik Reinfeldt som stats-
minister och vid nyår lämnade han också ordförandeskapet 
för svenska Moderaterna. I våras startade han ett företag där 
han bland annat erbjuder föreläsningar. Snart utkommer 
hans bok ”Halvvägs”, som handlar om hans tid i politiken. 
Den nionde oktober talar han på Hanken.

– På Hankendagen kommer jag att tala om förnyelsen 
av Moderatpartiet och tillkomsten av en Alliansregering 
i Sverige, det är viktigt att svara på hur våra demokratier 
med erpartisystem ska kunna genomföra viktiga reformer, 
berättar Fredrik Reinfeldt.

Han har ett bra förhållande till Finland och har varit här 
många gånger.

– Vi har av tradition ett nära samarbete mellan våra 
regeringar och våra systerpartier. Det har varit intressant att 
följa politiken i Finland.

Det täta samarbetet mellan Sverige och Finland ser han 
som en styrka för båda länderna.

– Vi har ett stort utbyte av människor som rör sig mellan 
våra länder. Det är mycket positivt, ger arbete till er och 
stärker företag som är gränsöverskridande.

Han uppskattar dagens ekonomutbildningar.
– Bra ekonomiutbildningar säkrar och utvecklar vår 

konkurrenskraft. Det ökar vår förmåga att hantera en för-
änderlig värld.

ÅN

HANKENDAGEN 2015:
Fredrik Reinfeldt har ordet
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HANKENDAGEN 9.10.2015

» Keynote av Fredrik Reinfeldt
» Kompetensblock med 8 workshoppar   
(två av dem kan du läsa om på sidan till höger)
» Anmäl dig nu via hankennetwork.fi
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Stora datamängder, som också på svenska oftast 
kallas Big Data, fås när vi analyserar de oerhörda 
mängder av information som produceras via olika 
kanaler. När Big Data används rätt kan den använ-
das för att beskriva, förutsäga och välja rätt mark-
nadsföringsstrategi för att nå de kunder man vill. 

– Våra smarttelefoner genererar mängder av data varje dag, 
våra shoppingvanor kartläggs av butikerna och vårt surfande 
på nätet avslöjar massor om vår dagliga internetanvändning. 
Big Data erbjuder ett helt nytt sätt att se på marknadsföring 
och kan hjälpa marknadsförarna att se dolda beteendemöns-
ter, testa nya ideer, förutsäga framtiden och de bästa tillvä-
gagångssätten, säger Hankenforskaren Apramey Dube. 

Han kommer att leda Hankendagens workshop om Big 
Data och bland annat prata om hur man kan skapa bra 
tillväxtstrategier med fokus på tjänster med hjälp av stora 
datamängder.

– Vi ska diskutera och utforska de möjligheter som Big 
Data, det vill säga stora datamängder, kan erbjuda för varu-
märkesutveckling och ökad tillväxt för företag. 

Dessutom behandlas tre fallstudier om Net ix, Google 
och Smart-Wear och hur de har använt Big Data för att 
bygga starka varumärken.

– Deltagarna i workshoppen kommer att lära sig vad Big 
Data är och hur den kan användas för att öka förståelsen 
för kundserviceupplevelser, vilka glapp det nns i service-
produktionen, hur stora datamängder kan underlätta att 
minska glappen och på så sätt göra ett tjänsteproducerande 
varumärke starkare.

ÅN

För att ett varumärke ska bevara sin konkurrenskraft 
och öka i värde måste dess ägare ta hand om det på 
rätt sätt. Hur det görs är temat på Hankendagens 
workshop om varumärken och immaterialrätt.

I höst erbjuder IPR University Center och Hanken en kurs 
i hur varumärken ska byggas och bevaras. Intresserade 
får en försmak på Hankendagen, då varumärkesproffset 
Taru Kallio-Nyholm, utbildningsexpert på IPR University 
Center och chefredaktör för tidningen IPRinfo leder work-
shoppen om varumärken.

– Deltagarna kommer att få insikt i värdet av olika brand och 
varumärken i sin bransch och de får höra om hur man bäst för-
valtar sin varumärkesportfölj. De får också chansen att bench-
marka sina ideer tillsammans med ägare av toppvarumärken. 

Det utlovas också tips om hur man sköter sitt brand och hur 
man använder varumärken som strategiska verktyg i ett företag. 

– Genom att registrera sitt varumärke tryggar man de 
investeringar man gjort i varumärket. Det är ingen idé att 
planera och investera i marknadsföring av ett varumärke om 
man inte har försäkrat sig om att det får användas och går 
att registrera.

Workshoppen presenterar den engelskspråkiga utbild-
ningshelheten Trademark Meets Brand, som erbjuds på 
Hanken i höst och som är indelad i separata kursmoduler 
som handlar om varumärken ur olika synvinklar. Work-
shoppen på Hankendagen ger information om modul två.

IPR University Center koordinerar och jobbar för att 
främja forskning om och utbildning i immaterialrätt. Insitu-
tet erbjuder informationstjänster om immaterialrätt och ger 
ut understödsföreningens tidning IPRinfo. 

Som bäst pågår en patentombudsmannakurs i cen-
trets regi. 

Sedan i fjol hör centret förvaltningsmässigt till Hanken. 
De andra medlemsuniversiteten är Helsingfors universitet, 
Åbo universitet Aalto-universitetet, Lapplands universi-
tet och Östra Finlands universitet. IPR University Center 
arrangerar avgiftsbelagda kurser och skräddarsydd utbild-
ning avsedd för högskolor och företag.

ÅN

Big Data vid byggande
av varumärke

Apramey Dube.

FOTO: HANNES VICTORZON

Taru Kallio-Nyholm.

Hur bygga och skydda 
ett varumärke?
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KONKRETA 
RESULTAT
En solig kväll sent i maj bjöd Hanken in till donator-
kväll med premiering och utdelning av stipendier 
namngivna efter högskolans  hedersdonatorer.

– Donatorkvällen ordnas som en följd av den lyckade fund-
raisingkampanjen HANKEN100. Efter den kampanjen 
avtackade vi våra hedersdonatorer med att namnge stipen-
dier, tjänster eller kompetenscenter efter dem. Vid denna 
tillställning samlar vi såväl donatorer som stipendiemot-
tagare och dem som innehar tjänster namngivna efter en 
donator och ger dem en chans att trä a varandra, berättar 
Hankens fundraisingansvariga Camilla Wardi. 

Samtidigt vill Hanken blicka framåt och sätta fokus på de 
nya insamlingsmålen.

– Det är roligt att märka att det fortsättningsvis nns ett 
stort intresse för Hanken och att folk vill engagera sig också i 
den här kampanjen. Vi hoppas att alumnerna inser att varje 
donation, oavsett storlek, är viktig. Talesättet ”många bäckar 
små…” kunde inte stämma bättre, förklarar kampanjchef 
Janina Jansson. Hon håller i trådarna för den nya insam-
lingskampanjen HANKEN RETURNS. 

På Hankens webbsidor nns en barometer, där man näs-
tan i realtid, kan följa med hur mycket pengar som kommer 
in och antalet donatorer. 

– Vårt mål är att få ihop 1 300 donatorer under HANKEN 
RETURNS. Under den förra insamlingskampanjen hade vi 
drygt 1 200 donatorer, och nu har vi som mål att överträ a 
den na prestationen, säger Jansson. 

MILJONDONATION
Under kvällen ck Hanken motta en donation på en miljon 
euro av Svenska kulturfonden. Utbildningsombudsman Vero-
nica Granö-Suomalainen är övertygad om att donationen 
gagnar det svenska i Finland.

– Svenska kulturfonden riktar sin donation till utbild-
ningsområdet ekonomi, det vill säga till Hankens generella 
uppdrag. Vi hoppas naturligtvis också att kapitalet ska för-

ränta sig, Hanken har ju lyckats bra med det hittills. Hanken 
är viktig som en del av den högre svenska utbildningen i all-
mänhet och för de kreativa näringarna i synnerhet, vilka lig-
ger speciellt nära Kulturfondens syfte. Vi hoppas naturligtvis 
också att statens mot nansiering blir betydande.

Granö-Suomalainen överräckte donationen till Hanken 
tillsammans med Kulturfondens direktör Leif Jakobsson.

– Vi är glada att kunna bidra. Vårt syfte är att jobba för 
kultur och utbildning på svenska i Finland, och vi stödde 
också Hankens förra insamlingskampanj. Den var lyckad, 
så vi ville gärna återkomma. Eftersom Kulturfonden har sitt 
fokus på kreativa näringar hoppas vi att Hanken ska hitta 
intressanta och kreativa utbildningsprogram och utma-
ningar att erbjuda studenterna, sade Jakobsson när han 
överlämnade donationen.

Kulturfondens styrelse har valt att donera medel till 
Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet 
och Hanken för att stödja den svenska högskole- och 
universitetsutbildningen. 

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE TRÄFF
Donatorkvällen hölls på Hanken den 25 maj och samlade 
omkring 0 deltagare. De ck bland annat lyssna till en 
översikt över aktuella händelser vid Hanken och höra om 
högskolans medelinsamling. Samtidigt uppmärksammades 
de studenter som fått utbytesstipendier namngivna efter 
donatorer, samt de bästa magisteravhandlingarna under 
läsåret 2014–2015. 

Hedersdonatorerna och representanter för de center vid 
Hanken som fått namn efter hedersdonatorer, innehavare av 
namngivna befattningar vid Hanken, doktorander och utby-
tesstipendiater som fått stipendier namngivna efter donato-
rer, medlemmar i Stiftelsen Svenska handelshögskolans full-
mäktige och Hankens ledning samlas till donatorsmiddag på 
Hanken varje vår. 

ÅSA NYMAN

Omkring hälften av årets stipendiemottagare hade möjlighet att närvara vid 
stipendieutdelningen. En fullständig förteckning över stipendiaterna finns att läsa 
på Hankens webbplats.

INSAMLADE MEDEL PER 25.5.2015: 

2 509 626 euro

Varje donation är en röst för Hanken!

FOTO: HANNES VICTORZON

Leif Jakobsson och Veronica Granö-Suomalainen från Kulturfonden 
överräckte miljondonationen till Hanken och rektor Eva Liljeblom.

FOTO: HANNES VICTORZON
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En betydande del av de resurser och initiativ som riktas 
till forskning, undervisning, inkubatorer och policy värl-
den över har primärt riktat sig till så kallade startup-bolag. 
Fastän andelen nya entreprenörer och startups är blygsam – 
kanske alarmerande – i länder som Finland är det tydligt att 
även andra former av entreprenörskap kan vara intressanta 
att diskutera. Ett allmänt känt faktum är att största delen av 
de nystartade bolagen inte överlever. Riskerna är ofta stora 
och bolagen saknar behövliga resurser. Alltför ofta byts den 
initiala entreprenörsivern mot brutna drömmar, förkastade 
resurser och problem. Då frågar man sig  Kan det nnas 
alternativ och nya modeller för entreprenörskap?

Ett intressant utvecklingsområde gäller entreprenörskap 
i samråd med existerande företag. Existerande bolag har tack 
vare sina år av verksamhet ofta behandlat och bearbetat ett 
antal potentiella möjligheter att utveckla sin a ärsverksam-
het. Av olika orsaker kan bolagen ha varit tvungna att låta bli 
att utveckla dessa nya a ärsområden och i stället fortsatt att 
fokusera på sina existerande verksamhetsområden. Man har 
alltså en mängd idéer som lagts på is. 

Bolag, som däremot väljer att starta nya a ärsområden 
eller dotterbolag, är ofta i en avsevärt bättre position än 
nystartade bolag utan större stöd bakom sig. Moderbolagen 
tenderar att kunna bistå med avgörande nansiella resurser, 
etablerad produkt- och marknadskännedom, IT, juridik och 
HR funktioner och kunskap för att trygga framgången för 
dessa nya verksamhetsområden. 

Denna form av entreprenörskap väcker ett ertal intres-
santa möjligheter för att tänka i nya banor. Kan det nnas 

Entreprenörskapet nns  
både i individer och företag 

KOLUMN

potential i nya former av möten? Istället för att bara fokusera 
på att vår vilja att starta nya företag är låg, mätt i relativa 
termer mot andra länder, kanske vi kan göra någonting med 
vår styrka, nämligen vår vilja att bedriva entreprenörskap 
och förändring inom existerande bolag? 

På Hanken forskar vi i en ny typ av samarbetsmodeller 
för hur möjligheter till entreprenörskap kan utforskas. Till 
skillnad från så kallade startup-labs på handelshögskolor och 
universitet, vilka enbart riktar sig till individer som tänker i 
banor av entreprenörskap, anser vi att nya modeller behövs. 
Alternativa business-labs som riktar sig till mötet mellan 
entreprenörsdrivna bolag och individer med entreprenörs-
tänkande för att hitta nya former av samarbete, kan vara ett 
komplement till de be ntliga satsningarna. En sådan modell 
kan gynna både företag och individer. 

Vårt arbete leds av framstående forskare och affärs-
livsaktiva inom Erling-Perssons Center för Entreprenör-
skap (EPCE). Ifall du är intresserad av att ta del i denna 
utveckling eller av att ge oss en intellektuell utmaning 
antingen ur ditt företags perspektiv eller som en entre-
prenörorienterad individ - välkomnar vi dig att ta kontakt.

JOAKIM WINCENT ÄR PROFESSOR I  ENTREPRENÖRSKAP 

PÅ HANKEN OCH DIREKTÖR FÖR EPCE.

MARKUS WARTIOVAARA ÄR STYRELSEPROFESSIONELL 

OCH AFFÄRSLIVSAKTIV INOM EPCE.

Markus Wartiovaara.Joakim Wincent.

Niord bildar ett nätverk där man skapar kontakt till bekanta och nya 
ekonomkolleger.
Vi erbjuder program inom professionell och personlig utveckling samt 
nätverk och rekreation.
Niord jobbar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas 
ställning på arbetsmarknaden. Som vår medlem får du alltså också 
del av alla de förmåner och tjänster som Finlands Ekonomer erbjuder.

www.niord.fi

Personlig utveckling

Professionell utveckling

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer

Fritidssstugor i Tahko och Himos
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Hankens internationella inriktning och de starka nätverk som Hankens studerande 
skapar var vägande faktorer när Deloitte Finland valde att gå med i Hankens 
Partnerprogram.

– Hanken har en mycket stark position på det internationella området. Studerandena har 
goda språkkunskaper och internationell vana. Studentlivet och nätverken är viktiga, säger 
Tomi Pitkänen, vd för Deloitte Finland.

UNGA SAKKUNNIGA ÄR EN VIKTIG MÅLGRUPP FÖR FÖRETAGET.
– Vi vill vara nära de studerandes vardag, och kan ge hjälp och råd med till exempel huvud-

ämnesval. Graduämnen kan vi också gärna  hjälpa 
att hitta.

Om Pitkänen får som han vill kommer 
de studerande att få trä a Deloitte också i 
undervisningssituationer.

– Vi förväntar oss ett utbyte, att båda parter ska 
få ut något bra av samarbetet. Själv gillar jag att 
jobba med studenter, det ger energi, ny information 
och nya infallsvinklar. Vi vill nå nya idéer, tankar 
och nätverk och vi har mycket insikt som vi gärna 
vill erbjuda de studerande att ta del av.

SAMHÄLLSANSVAR
Deloitte vill också nå ut till dem som redan är ute i 
arbetslivet.

– Hankenalumnerna är också intressanta, dem 
vill vi gärna ha kontakt med. Jag har själv studerat 
lite på Hanken och det var redan då en högklassig 
skola med internationellt rykte. Min egen familj 
är tvåspråkig, och för Deloitte är svenskspråkiga 
arbetstagare en oerhört viktig målgrupp, inte bara 
i kundarbetet.

Tomi Pitkänen anser att samarbetet med hög-
skolorna kan ses som en form av samhällsansvar.

– Huvudsaken är inte hur många hankeiter som kommer på jobb till oss utan hur mycket 
information vi kan erbjuda och utbyta. Vår ledstjärna är ”Making an impact that matters”. 
Vi vill ge impulser som leder utvecklingen framåt och hoppas att det som vi kan erbjuda de 
studerande kan utnyttjas i forskningen 

Företaget kan erbjuda varierande jobb åt 
nyutexaminerade. Ny kna, öppna och vid-
synta personer passar in.

– Vi behöver anställda som vill utvecklas 
kontinuerligt, och som kan umgås med olika 
sorters personligheter. Vidsynta människor, 
som vill vara med och ta fram nya visioner. 
Svenska språket är alltid en konkurrens-
fördel, och ”ny ken” är en term som pas-
sar, eftersom vi måste söka ny insikt hela 
tiden och jobba med nya olika personer och 
sakkunniga. 

– Vi ser fram emot detta första samar-
betsår och de nya möjligheter som det för 
med sig.

ÅSA NYMAN

För närmare information: 
Näringslivsansvariga Clarissa 
Köhler, 040 3521 380, 
clarissa.kohler@hanken.fi eller 
näringslivskoordinatorn i 
Vasa Minna Kullas,  
050 5350 197,  
minna.kullas@hanken.fi

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

HANKEN PREMIUM 
PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA  
PARTNER

HANKEN BRANDING
PARTNER

HANKEN BRANDING PARTNER

DELOITTE

» Deloitte är en av de största expert-
organisationerna i världen och erbju-
der konsulttjänster inom redovisning, 
skatterådgivning, företagsledning och 
företagsorganisation samt riskhantering. 

» Företaget har omkring 200 000 
anställda i över 150 länder.

» I Finland jobbar över 400 sakkunniga.

Tomi Pitkänen.

KONSULTJÄTTE NY
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DET HÄR GJORDE VI...
HANKEN presenterar i varje nummer två alumner som berättar hur deras 
senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi Anna  Kietz och 
Stefan Heinrichs.

Stefan Heinrichs

Anna Kietz

PÅ JOBB

från alla tre högskolor.
– De konstaterade för första gången att Technobothnia fung-
erar som det ska, nu efter 19 år och att det egentligen inte 

nns några problem, bara möjligheter.
Den mesta av fritidens upptas av hus och familj, men 

Anna har också gått med i Novias Må bra-arbete där hon 
deltar i en löpskola. Hon använder numera löpning som en 
träningsmetod.

– Det ger bättre ork, både på jobbet och hemma.
KD

För att komma till koordinator Anna Kietz arbetsrum i 
Technobothnia i Vasa går vi genom en stor hall med teknisk 
utrustning. Technobothnia är ett trespråkigt undervisnings- 
och forskningscenter som används gemensamt av Vasa uni-
versitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

Anna Kietz utexaminerades från Hanken i Vasa 2008 
med marknadsföring som huvudämne. Hon började jobba 
på Technobothnia hösten 2014. Till hennes arbetsuppgift 
hör att se till att samarbetet fungerar mellan de tre högsko-
lor som använder sig av det gemensamma laboratoriet. Hon 
håller i trådarna även för marknadsföringen av ingenjörs- 
och diplomingenjörsutbildningarna i Vasa samt fungerar 
som en länk mellan industrin och högskolorna.

Under månaden som gick förberedde hon för Techno-
bothnias del i evenemanget Pop Up Österbotten som hålls i 
Helsingfors i juni.

– Vi deltar för första gången gemensamt med marknadsfö-
ring av ingenjörs- och diplomingenjörsutbildningarna i Vasa.

Att arbeta med tre högskolor anser Anna vara den största 
utmaningen.

– Jag har tre chefer och ska jobba likvärdigt för alla. Det 
gäller att få dem att samarbeta för att få ut det bästa ur Tech-
nobothnia, säger hon.

Hon gläder sig över att få vara med där det händer och få 
arbeta nära Vasas energikluster.

– Vasa marknadsförs som Energy Vasa och jag har för-
månen att få jobba med de företag som använder sig av det 
marknadsföringskonceptet.

Att besluten fattas i långsammare takt när tre högskolor 
är inblandade är något hon får ta.

– Det är bara att anpassa sig, skrattar hon.
Hon deltog nyligen i ett strategimöte med rektorerna 

Stefan Heinrichs, 33, ck sitt första jobb som försäljare på 
Academic Work Oy år 2008. Då anade den färske ekonomie 
magistern med företagande och företagsledning som huvud-
ämne inte att han ett och ett halvt år senare skulle vara vd 
för företaget.

Via en post som teamledare blev han högsta chef för 
det nländska bemannings- och rekryteringsföretaget med 
moderbolag i Sverige.

– Vi strävar efter att själva rekrytera internt, säger han.
Academic Work fokuserar på att förmedla framtidens 

talanger (young professionals) för heltids- deltids- och pro-
jektjobb. I snitt har företaget 350 personer kontrakterade för 
sina kunder. I fjol var rekryteringarna drygt 100. 

Som vd ansvarar Stefan för att det nländska dotterbola-
get växer enligt koncernens strategi och vision.

– Trots en arbetsdryg start, har vi vuxit varje år, och det 
har skett organiskt.

På sju år har årsomsättningen stigit till 12,5 miljoner 
euro. I fjol var tillväxten 30 procent. Farten var den samma 
under det första kvartalet i år, men har avtagit något. Detta 
på en marknad som är värderad till 1,5 miljarder euro. 

Stefan ser både utmaningar och möjligheter i de omfat-
tande strukturella omställningarna i samhället.

– Vi går mot mera projektbaserat och visstids arbete, och 
det nns många som inte kan eller vill jobba heltid. Dess-

utom är anställningströskeln hög under en lågkonjunktur. 
Men bemanningskontrakten dras in först, då det går dåligt 
för ett företag.

Han noterar att antalet rekryteringar också ökat med 30 
procent under början av året.

– Att företagen vågar anställa ny personal kan vara en 
positiv signal, funderar han.

Stefan är glad över tillväxten men ser ytterligare en 
utmaning i att öka ordervärdet. Uppsvinget på rekrytrings-
sidan ger visserligen ett bättre bidrag, men genererar inte 
omsättning på samma sätt som bemanningsuppdragen.

Privat blev det en stor omställning för Stefan för ett halvt 
år sedan då han blev pappa.

– Men, vår dotter somnar tidigt, så jag hinner löpa, cykla 
och åka skidor för att sköta kondisen.

PN

FOTO: JOHANNES TERVO

FOTO: HANNES VICTORZON
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Reports from Russia have been overshadowed by 
negative news during the past year and Finnish com-
panies are backing out. Falling oil prices, the crisis in 
Ukraine, economic sanctions and the collapse of the 
rouble have led to rising in ation and interest rates, 
whereas the purchasing power has decreased. Neo-
patriotism has also become more evident in Russian 
politics and legislation. 

SHOULD WE STAY OR SHOULD WE GO?
Rasmus Backlund, project manager for Dermoshop’s 
operations in Russia, Estonia and Latvia, admits that it 
is di cult do to business in the hardening social climate. 
However, when you have secured a foothold in a large 
market such as Russia you do not easily give up. Hence, 
the company will stay in Russia as long as the volumes 
increase.

The large Finnish department store Stockmann 
is closing down several stores, due to the impaired 
spending power of the middle class that can be felt 
throughout the Russian retail trade. Lauri Veijalainen, 
director for the group’s international operations, says 
that they are trying to carry on according to prevail-
ing conditions. Nothing has changed when it comes to 
luxury goods, however, and there are still many who 
are willing to pay for exclusivity. 

The Finnish construction company Lemminkäinen 
has also encountered setbacks in Russia and recently 
had to withdraw from a large building project. Accord-
ing to Casimir Lindholm, President and CEO of Lem-
minkäinen, they will lay low with new projects in 
building construction. They will, however, complete 
their ongoing projects. In the road surface division, 
business will go on as usual. 

DARK CLOUDS OVER BUSINESS IN RUSSIA
RESEARCH INTEREST IN RUSSIA
The Russian economy has been the focus of interest 
for several Hanken researchers. Mats Ehrnrooth and 
his research group have compared di erences in lead-
ership and personnel issues between Finnish and Rus-
sian companies in Russia. Their results show e.g. that 
leadership has a relatively larger e ect in Russia com-
pared to Finland, especially for personnel motivation, 
and that progressive HRM seems to be more impor-
tant than a speci c type of leadership when it comes to 
both motivation and loyalty among personnel. 

Benjamin Maury, Wahlroos Professor of Finance, 
has studied corporate governance in Russia and the 
relations between di erent owners in the same com-
pany. Ownership concentration in Russian industry is 
among the highest in the world and over a third of the 
listed companies are controlled by the government. 
Companies backed up by people of power often get a 
competitive advantage that is independent of the qual-
ity of the product or service. Medium-sized companies 
therefore often nd it di cult to assert themselves 
against large companies with state participation. 

– In a functioning market economy, the most com-
petitive company should be growing, but that is not 
necessarily the case in Russia, Maury points out. A 
general problem is also the lack of insight into Russian 
companies.

While many companies hesitate, there are still 
Finnish companies who continue to invest in Russia. 
The common denominator on the market is the hope 
for stability in the Russian economy, but it will take 
several years to turn over the Russian economy and 
re-establish trust in foreign investors, Stockmann’s 
Veijalainen believes. 

BRIEF IN ENGLISH

She could have been a violinist or a diplomat, but a series of 
coincidences opened up other interesting opportunities for 
her. In August, Karen Spens will succeed Eva Liljeblom as 
rector of Hanken. 

Spens began her studies at Hanken in 1982. During 
her third academic year, she was o ered an assistantship 
in economic geography. Although she had not previously 

considered a career in academia, she soon discovered that 
she was well suited for it. That was almost 30 years ago, and 
Spens regrets nothing. She received her doctoral degree in 
2001 and became Professor of Supply Chain Management in 
200 . Her research interests include humanitarian logistics, 
health care logistics and methodological issues in supply 
chain management. 

Spens is one of the pioneers in humanitarian logistics, the 
co-founder of the HUMLOG-Institute at Hanken and found-
ing editor of the rst journal on the topic, Journal of Humani-
tarian Logistics and Supply Chain Management. Since 2010 
she has also been the Dean of Education at Hanken. 

When Spens was informed of the Board of Hanken’s 
decision, she did not hesitate. Why does she want to become 
rector? According to Spens, she still has things to learn. As 
rector, she wants to continue to invest in education. 

– Hanken’s education is already good, but we can make it 
even better. At the same time, we need to safeguard our high-
class research. It is important to strike a balance between 
research and education, Spens says. 

New rector to take over

Karen Spens, in the centre, is also an enthusiastic member of two choirs.
PHOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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BRIEF IN ENGLISH

In October it is again time for alumni to gather at Hanken 
for the annual homecoming day Hankendagen in Helsinki. 
This year’s key note speaker is Fredrik Reinfeldt, Sweden’s 
former prime minister. 

“A great success” was the verdict by The Economist 
(11.9.2014) of Reinfeldt’s centre-right government. The Alli-
ance, formed by the Moderate Party, the Liberal People’s 
Party, the Centre Party and the Christian Democrats, con-
stituted a Government coalition that governed Sweden from 
2006 to 2014. Reinfeldt will soon publish a book about his 
time in politics and on 9 October, he will speak at Hanken. 

– At Hankendagen, I will talk about the renewal of the 
Moderate Party and the establishment of the Alliance in 
Sweden. It is important to respond to how our democracies 
with a multi-party system can carry out important reforms, 
Reinfeldt says. 

According to Reinfeldt, it has been interesting to follow 
Finnish politics and he sees the close collaboration between 
Finland and Sweden as an asset for both countries. He 
appreciates the business education of today. 

– Good business education secures and develops our 
competitiveness. It enhances our capacity for managing a 
changing world, Reinfeldt states.

Fredrik Reinfeldt to speak at Hankendagen

The ninth annual International Alumni Day was 
held in Stockholm in May and gathered close to 60 
alumni. The theme CSR was discussed from differ-
ent perspectives by Lin Lerpold, executive director 
for Mistra Center for Sustainable Markets at SSE, 
Gunnela Hahn, Head of Responsible Investments 
at The Church of Sweden, Hanken researcher Nik-
odemus Solitander and Linus Almqvist, Head of 
Communications and B2C Marketing at The Swed-
ish Childhood Cancer Foundation. 

Hanken aims at locating a larger share of inter-
national alumni, increasing communication and 
encouraging them to stay in touch. Through the 
alumni network, Hanken is aware of 800 alumni 
living in 65 countries on six continents. In reality, 
the number is much higher and Hanken wants to 
find the missing alumni. 

Hanken’s alumni coordinator encourages 
alumni to update their contact information in 
Hanken Network when they move. Suggestions 
and ideas on how Hanken could improve interna-
tional alumni activities are welcome. The location 
for next year’s International Alumni Day is still 
unknown, and it is therefore still possible to influ-
ence the decision!

INTERNATIONAL ALUMNI ACTIVITIES AT HANKEN

PHOTO:PETER KNUTSON

PHOTO TORBJÖRN ZADIG
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NYA HANKENDAGEN 9.10.2015

VÄNDPUNKT 2015
Efter ett decennium av Hankendagar har vi kommit till en vändpunkt.
I år fokuserar vi på förändringar inom företag, samhälle och individ.

Kom och upplev en klassiker i ny tappning – anmäl dig genast via Hanken Network!

PROGRAM
11.30    Lunch och registrering
12.30    Kompetensblock
    Kaffepaus och mingel
15.00    Rektors hälsning och aktuellt från Hanken
    Keynote: Fredrik Reinfeldt
    Cocktails och mingel
18.30    Middag och efterfest på Bank

Anmälan och det detaljerade programmet hittar du på 
WWW.HANKENNETWORK.FI

Årets huvudtalare: 
FREDRIK REINFELDT
”Att leda i förändring”

KOMPETENSBLOCK 
Utveckla dig själv på en av våra åtta workshoppar
på teman relevanta för varje ekonom!

FOTO: PETER KNUTSON



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D0033060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d0033002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d0033002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d00330020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d00330020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020002800490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d003300200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d0033002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f006400690074006900200066006f0072006d0061007400750020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d003300200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d0033003a003200300030003200200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d003300200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d00330020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d00330020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d0033002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d00330020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e007500740020006700720061006600690063002e0020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d0033002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d00330020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d0033002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032201900790065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d00330020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c00200449043e0020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020005000440046002f0425002d00330020043404380432002e002004320020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


