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Vårresa till Budapest 
med omnejd 7–11 maj
Årets vårresa går till Ungern, till Budapest med om-
nejd.

Resan finns beskriven på www.handelsgillet.fi. 
I resan ingår förutom vackra vyer och intressanta 

utfärdsmål även möjligheter till spatjänster på hotel-
let samt god mat och dryck i trevligt sällskap.

Priset för resan är 985 euro/person i dubbelrum och 
1 090 euro/person i enkelrum. Dessutom har vi ett 
antal större dubbelrum för 1 160/person.  

I priset ingår flygresorna tur och retur med Finnairs 
plan, gällande flygskatter, inkvartering i ett nyöpp-
nat fyrstjärnigt hotell, inträde till utfärdsmålen, guid-
ningar och transfers enligt program samt 3 middagar 
och 4 luncher med drycker. 

Vi har ett begränsat antal (40) platser och tar emot 
bindande anmälningar i ordningsföljd. E-posta eller 
ring Annika och anmäl er. Annikas nås på annika@
handelsgillet.fi eller på numret 66 97 98.

I samband med anmälan inbetalas en förhandsav-
gift 200 euro/person som bekräftelse på deltagan-
det. Resterande summa inbetalas senast den 
31 mars. Handelsgillets kontonummer är 
FI35 2401 1800 0601 12.

Tisdagen den 4 februari 
l Tisdagslunch klockan 12.00. 
GolfGillarna presenterar sig.

Torsdagen den 6 februari 
l Gilleafton klockan 17.30. 
Partner Tim Hermansson: 
Utmaningar vid val av kapital-
förvaltare

Torsdag den 13 februari  
l Gilleafton klockan 17.30. 
Vd Frank Korsström: Finland mår 
illa. Kan digitaliseringen ändra 
trenden?

Tisdagen den 18 februari 
l Tisdagslunch klockan 12.00.

Torsdagen den 20 februari 
l Gilleafton klockan 17.30.
Edvin och Michael Franck: 
Franck Medias bakgrund och 
färskaste produktioner

Torsdagen den 27 februari 
l Gilleafton klockan 17.30.
Statssekreterare emeritus Raimo 
Sailas: Världsekonomin och 
Finland.



Gilleafton
Torsdagen den 6 februari kl. 17.30

Gillebroder, partner Tim Hermansson

Utmaningar vid val av 
kapitalförvaltare
Fondavgifter ett ständigt återkommande tema i rikssvenska eftermiddagstidningar. Just nu 
går debatten het kring prissättningen av fonder som uppger sig vara aktivt förvaltade men 
som i själva verket är snarlika passivt förvaltade indexfonder.

Många placerare frågar sig bland annat: Varför finns det kundmedel 
i svagt avkastande fonder? Är dyr kapitalförvaltning bättre än billig? Får 
kapitalförvaltningskunder valuta för pengarna?

Gillebroder Tim Hermansson har jobbat över 25 år i finansbranschen, va-
rav 20 år som vd eller styrelseordförande för olika fond- och kapitalförvalt-
ningsbolag. Han har erfarenhet av inhemska, nordiska och internationella, 
både privatägda och bankägda, kapitalförvaltningsorganisationer. Sedan 
2010 är Tim Hermansson delägare i Suomen Sijoitustutkimus Oy som bland 
annat handhar 70 institutionella placerares risk- och avkastningsanalys 
samt kvalitetskontroll för ett förvaltat kapital på 20 miljarder euro. Suomen 
Sijoitustutkimus Oy hjälper även placerare att upphandla kapitalförvaltningstjänster och 
formulera placeringsplaner.

Middag
ca klockan 18.30

l Viltpaté, svartvin-
bärsgelé
l Kyckling Kiev

Gilleafton
Torsdagen den 13 februari kl. 17.30

Vd Frank Korsström, Accenture Oy

Finland mår illa. Kan digitali-
seringen vända trenden?
Att Finlands ekonomi är i svårigheter vet alla. Men vad många inte tänkt 
på är hur digitaliseringen kan driva tillväxt och skapa nya värdekällor. En ny 
industriell revolution står bakom hörnet. Frank Korsström, vd för Accentures 
nordiska enhet och dessutom vd för Accenture Finland, ger oss en bild av 
vad digitaliseringen innebär och hur den kan utveckla den ekonomiska 
välfärden. 
Accenture är ett internationellt servicebolag med 275 000 anställda inom 
management consulting, IT och outsourcing.

Middag
ca klockan 18.30

l Soppa på rökt 
renkött
l Grillad lax, smör-
sås med dill



Tisdagsluncher 
i februari

Tisdagen den 4 februari tisdagslunch klockan 12.00. 
GolfGillarna presenterar sig.

Tisdagen den 18 februari tisdagslunch klockan 12.00.

Gilleafton
Torsdagen den 20 februari kl. 17.30

Vd Edvin Franck och Gillebroder Michael Franck

Franck Media presenterar sig 
och sin produktion
Franck Media är ett familjeföretag från Helsingfors, som under de se-
naste 10 åren producerat närmare 100 filmer som berör företagsvärl-
den, samhället och Finlands historia. Bolagets prisbelönade serier, 
(Suvussa on yritystä – Familjen är företagsam, Menstyksen takana – 
Framgångsföretag) har visats i MTV 3, och använts för bolagens olika 
interna behov.

Michael Franck har grundat bolaget och han är idag styrelseord-
förande och överser alla produktioner och leder en expansion mot 
Sverige, medan hans son Edvin är verkställande direktör med ansvar 
för det administrativa. Michael är aktiv inom Familjeföretagens för-
bund, och bl a medlem av förbundets delegation. 

Middag
ca klockan 18.30

l Laxterrin med 
räkor, örtcrème
l Lammlägg och 
rotsaksmos

Gilleafton
Torsdagen den 27 februari kl. 17.30

Statssekreterare emeritus Raimo Sailas

Världsekonomin och Finland
Den ekonomiska utvecklingen i världen, i Europa och i Finland har 
redan länge varit bekymmersamt långsam. Också framtidsutsikterna 
är dystra. Finlands konkurrenskraft har sackat och investeringsbenä-
genheten i Finland har aldrig varit så låg som nu. Hur ser den tidigare 
statssekreteraren vid Finansministeriet på situationen och utsikterna? 
Vad bör göras?
 
Obligatorisk anmälan senast den 25.2 till Annika på adressen 
annika@handelsgillet.fi

Middag
ca klockan 18.30

l Rostbiff och 
sellerisallad
l Kalkonbröst med 
madeirasås



Klubbkalender februari 2014
Biljardklubben
Biljard varje måndag klockan 17.00. Snookercup 
den 3 och 17.2.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Separat info om eventuella evenemang.

BörsGillet
Börsgillet sammanträder till möte måndagen 
3.2 kl. 18 hos Ålandsbanken. Värd är Niklas Lund 
och temat bostadsfondsplacering. Anmälan till 
kansliet senast fredagen den 31.1

FiskeGillet
Separat info om eventuella evenemang.

GilleKockarna
Separat info om eventuella evenemang.

GolfGillarna
Separat info om eventuella evenemang.

JazzGillarna
Träff 25.2 i Koffen. 

Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Traditionell sånghyllning vid Runebergs staty 5.2 
klockan 18.00.

Seniorutskottet
Seniorutskottet arrangerar ett museibesök på 
Konsthemmet Kirpilä torsdagen den 13 februari 
kl. 14.00. Muséet är öppet endast för oss. Finsk-
språkig guidning för 60 euro per grupp. Vi delar 
summan enligt antgalet deltagare, annars fritt 
inträde. 
Adress: Norra Hesperiagatan 7, 6:e våningen. Vi 
samlas utanför kl. 13.45. Bäst kommer du fram med 
spårvagnarna 4, 7 och 10 (hållplats Hesperiagatan).

WhiskyGillet
Separat info om eventuella evenemang.

Vinklubben
Viner från Bordeaux. 28.2 klockan 18.00 i Donatorn. 

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors

telefon 09-66 97 98, info@handelsgillet.fi,  
www.handelsgillet.fi
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Klubbtillställningarna är öppna för 
alla gillebröder. Önskar du få separat 
kallelse till någon klubbs arrangemang 
– kontakta Gillets kansli och du kommer 
med på klubbens interna postnings-
lista.

Anmälan till klubbarrangemangen  
om inte annat meddelas till  
annika@handelsgillet.fi

Kabinettbokningarna 
till numret 
020 7425 330
För att göra kabinettbokningarna 
smidigare, har Handelsgillet fått ett 
eget telefonnummer till restaurangens 
bokningscentral.

Ring 020 7425 330, när du önskar boka 
ett kabinett eller komma överens med 
restaurangen om trakteringen i Han-
delsgillets lokaliteter.

Du kan även använda dig av Cantina 
Wests e-postadress 
booking@cantinawest.net i samma 
ärenden.

Bokningsspråket är finska. Kansliet hjäl-
per gärna till, ifall du önskar få service 
på svenska.


