HALLITUKSEN EHDOTUS

HALLITUKSEN EHDOTUS MAKSUTTOMAKSI OSAKEANNIKSI (NS. SPLIT) JA
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:N MUUTTAMISEKSI
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 28.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin
parantamiseksi yhtiökokous päättää maksuttomasta osakeannista ja samalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n ”Osakkeet”
muuttamisesta.
Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa
siten, että kutakin A-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetaan kolme
(3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös
yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Hallituksen ehdotuksen päivämäärän
mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-osakkeita annetaan 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita
204 848 235 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvoosuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan
oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien
arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2020. Uudet osakkeet eivät oikeuta hallituksen
voitonjakoehdotuksen osingonmaksun ensimmäiseen erään 1,28 euroa/osake, mutta ne oikeuttavat ehdotuksen
osingonmaksun toiseen erään 0,31 euroa/osake.
Osakeantipäätös edellyttää yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamista siten, että B-osakkeiden enimmäismäärää ja A- ja Bosakkeiden yhteistä enimmäismäärää kasvatetaan. Hallitus ehdottaa enimmäismäärien kasvattamista tasalukuihin
siten, että B-osakkeiden enimmäismäärää kasvatetaan 250 000 000 kappaleesta 360 000 000 kappaleeseen ja A- ja
B-osakkeiden yhteistä enimmäismäärää 400 000 000 kappaleesta 610 000 000 kappaleeseen. Jokainen A-osake
tuottaa edelleen kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.
Muutettavaksi ehdotetun yhtiöjärjestyspykälän voimassa oleva ja ehdotettu uusi sanamuoto ilmenevät oheisesta
liitteestä.
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Liite
Kesko Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

3 § Osakkeet
Voimassa oleva sanamuoto
Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden
lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään
kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000)
kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi
(1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa
(250.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on
yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäsataa
miljoonaa (400.000.000) kappaletta.
Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja
jokainen B-osake yhden (1) äänen.

Ehdotettu uusi sanamuoto
Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden
lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään
kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000)
kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi
(1) ja enintään kolmesataakuusikymmentä miljoonaa
(360.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on
yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään
kuusisataakymmenen miljoonaa (610.000.000)
kappaletta.
Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja
jokainen B-osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

