Innofactor Oyj
HALLITUKSEEN EHDOLLA OLEVAT HENKILÖT

Sami Ensio, s. 1971
DI. Ensio on toiminut Innofactor Oyj:n toimitusjohtajana 27.12.2010 alkaen, jota ennen Innofactor Oy:n
perustaja-toimitusjohtajana 1.1.2000 alkaen. Hän on ollut Innofactor Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010,
jota ennen Innofactor Oy:n hallituksessa vuodesta 2000. Ensiolla on useita luottamustehtäviä
Teknologiateollisuus ry:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa vuodesta 2013, muun muassa
Teknologiateollisuuden varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuuden Yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja,
Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen ja Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan
varapuheenjohtaja. Ensiolla on laaja ymmärrys IT-liiketoiminnasta Pohjoismaissa sekä Microsoftekosysteemistä. Sami Ensio ei yhtiön toimitusjohtajana ja merkittävänä osakkeenomistajana (omistus 15,28
%) ole riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Omistus: 5 712 382 osaketta.
https://www.linkedin.com/in/ensio/
Anna Lindén, s. 1973
VTM. Lindén on ollut Innofactor Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja puheenjohtajana vuodesta 2020.
Lindénillä on laaja kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja informaatioteknologiasta. Hän on toiminut mm.
Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän COO:na ja monissa muissa globaaleissa johtotehtävissä
Nokialla, sekä liiketoimintayksikön vetäjänä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä pörssilistautuneessa
yrityksessä. Lindénillä on vahva osaaminen monikansallisen yrityksen johtamisesta sekä
teknologiamurroksen vaikutuksista ja huomioimisesta liiketoiminnassa. Tällä hetkellä hän toimii myös Åbo
Akademin hallituksen varapuheenjohtajana. Lindén on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista. Omistus: 79 150 osaketta.
Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet ovat etukäteen yhdessä sopineet äänestävänsä
järjestäytymiskokouksessaan Anna Lindénin hallituksen puheenjohtajaksi, jos tulevat valituiksi.
https://www.linkedin.com/in/anna-lindén-b0546020/
Risto Linturi, s. 1957
DI. Linturi on ollut Innofactor Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 sekä toiminut aiemmin Innofactor Oy:n
hallituksessa vuosina 2000–2010. Hän toimii tällä hetkellä perheyhtiönsä osin omistaman Sovelto Oyj:n
hallituksen puheenjohtajana ja itsenäisenä konsulttina. Linturi toimi vuosina 2004–2014 Aalto-yliopiston
Radikaalit innovaatiot ohjelmajohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin Puhelimen
(nykyisin Elisa Oyj) teknologiajohtajana sekä perustamansa omaa nimeään kantaneen IT-koulutusyhtiön
(nykyisin Tieturi Oy) johdossa. Linturilla on ollut myös useita muita hallitusjäsenyyksiä. Linturin
erityisosaamisalue on uusien ja tulevien teknologioiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten
ymmärtäminen. Hän on yksi Suomen merkittävimmistä tulevaisuudentutkijoista, joka on laatinut selvityksiä
muun muassa eduskunnalle. Linturi on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistus:
826 411 osaketta määräysvaltayhtiöineen.
https://www.linkedin.com/in/linturi/

Heikki Nikku, s. 1956
Kauppat.yo. Nikku on ollut Innofactor Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020. Nikulla on yli 30 vuoden
kokemus IT-alalta monipuolisista liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan johtotehtävistä sekä
tuloksellisesta myynnistä ja markkinoinnista. Viimeisimmässä työtehtävässään Nikku toimi CGI:n PohjoisEuroopan operatiivisena johtajana, jossa hän johti 10 000 henkilön organisaatiota vuosina 2017–2019. Hän
aloitti CGI:llä vuonna 2012 CGI:n Suomen ja Viron maajohtajana. Vuosina 2015–2017 hän johti CGI:n
toimintaa pohjoismaissa sekä Liettuassa ja Virossa. Aiemmin Nikku on toiminut muun muassa Suomen
Logican maajohtajana vuosina 2008–2012. Hän on ollut myös useiden hallitusten jäsen. Nikku on
menestynyt liiketoimintajohtaja, ja saavuttanut operatiivisia huipputuloksia Pohjois-Euroopan markkinoilla.
Kokemuksensa ansiosta hänellä on vahva asiantuntemus IT-alan trendeistä erityisesti Innofactorin toimintaalueella Pohjoismaissa. Nikku on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Omistus:
20 138 osaketta.
https://www.linkedin.com/in/heikki-nikku-648826134/

