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KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2020
Kysymyksiä ja vastauksia maksuttomaan osakeantiin (ns. split) liittyen

Miksi osakkeiden splittaus tehdään?
Hallitus ehdottaa osakkeiden splittausta yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi.
Vaikuttaako splittaus sekä A- että B-osakkeeseen? Paljonko A- tai B-osakkeita saan?
Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen
mukaisessa suhteessa. Siten kutakin A-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin
B-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta B-osaketta (ns. split).
Esimerkiksi jos omistat 10 B-osaketta, saat 30 uutta B-osaketta, jolloin omistuksesi on yhteensä
40 B-osaketta.
Mitä minun pitää tehdä? Maksaako splittaus minulle jotain?
Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
Osakkeenomistaja saa uudet osakkeet maksutta.
Milloin splittaus toteutuu?
Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan
oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeenomistajien oikeuksia
ovat esimerkiksi oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien
arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2020.
Milloin voin käydä kauppaa uusilla osakkeilla?
Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi
4.5.2020. Uusilla osakkeilla voi käydä kauppaa, kun osakkeet on kirjattu osakkeenomistajan arvoosuustilille.
Milloin splittauksen hintavaikutus näkyy osakkeen hinnassa?
Osakkeilla käydään kauppaa ilman oikeutta maksuttomaan osakeantiin 29.4.2020 alkaen, josta
päivästä lähtien osakkeiden splittaus näkyy osakkeen hinnassa.

KESKO OYJ

Y-TUNNUS 0109862-8

PUHELIN 010 53 11

PL 1

KOTIPAIKKA HELSINKI

WWW.KESKO.FI

00016 KESKO

2 (3)

Mikä vaikutus splittauksella on tilikaudelta 2019 vuoden 2020 kuluessa maksettavaan osinkoon?
Uudet osakkeet eivät oikeuta hallituksen voitonjakoehdotuksen osingonmaksun ensimmäiseen erään
1,28 euroa/osake, mutta ne oikeuttavat ehdotuksen osingonmaksun toiseen erään 0,31 euroa/osake.
Esimerkiksi jos omistat 10 B-osaketta yhtiökokouspäivänä 28.4.2020, niin saat osingon
ensimmäisen erän 1,28 euroa osakkeelta eli yhteensä 12,8 euroa. Omistuksesi perusteella saat
osakeannissa eli splittauksessa 30 uutta B-osaketta arvioilta 4.5.2020. Niiden osakkeiden
osalta, jotka omistat 29.9.2020, saat osingon toisen erän 0,31 euroa osakkeelta. Jos omistat
29.9.2020 40 B-osaketta (alkuperäiset 10 osaketta ja uudet 30 osaketta), saat siis osingon
toisen erän osalta yhteensä 12,4 euroa. Katso tarkemmin kohdasta Kenellä on oikeus
ehdotettuun osinkoon.
Kenellä on oikeus ehdotettuun osinkoon?
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan
osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,52 euroa osaketta
kohden (kokonaisosinko laskettuna ennen splitin toteuttamista). Muu osa voitonjakokelpoisista
varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä 1,28 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon
ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Rekisterikäytäntö vaatii osakekaupan selvittämiseksi kaksi pankkipäivää, joten osingon ensimmäisen
erän saa yhtiökokouspäivän 28.4.2020 päättyessä Keskon osakkeen omistava henkilö.
Yhtiökokouspäivänä tehdyissä osakekaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja. Yhtiökokousta
seuraavana päivänä 29.4.2020 (osingon ensimmäisen erän irtoamispäivä) tai sen jälkeen tehdyn
osakekaupan ostaja ei saa ehdotettua osingon ensimmäistä erää.
Osingon toinen erä 0,31 euroa osakkeelta (tai jos osakkeiden splittausta ei hyväksytä
yhtiökokouksessa, osingon toinen erä on 1,24 euroa/osake) maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 1.10.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Rekisterikäytäntö vaatii osakekaupan selvittämiseksi kaksi pankkipäivää, joten osingon toisen
maksuerän saa 29.9.2020 päättyessä Keskon osakkeen omistava henkilö. Tämän jälkeen eli
30.9.2020 alkaen (osingon toisen erän irtoamispäivä) tai sen jälkeen tehdyn osakekaupan ostaja ei
saa ehdotettua osingon toista erää.
Milloin osinko maksetaan?
Osingon ensimmäisen erän maksupäiväksi Keskon hallitus on ehdottanut 8.5.2020. Ehdotettu
osingonmaksupäivä on aikaisin yhtiön osakasluetteloa ylläpitävän Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukainen maksupäivä. Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdottaman maksupäivän, Kesko
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maksaa osingon Suomessa oleville pankkitileille 8.5.2020. Jos osakkeenomistajan pankkitili on
Suomen ulkopuolella, osakkeenomistaja tulee saamaan osingon pankkinsa, tilinhoitajansa tai
arvopaperinvälittäjänsä kautta pian 8.5.2020 jälkeen riippuen siitä, kuinka nopeasti nämä pystyvät
välittämään maksun.
Osingon toisen erän maksupäiväksi Keskon hallitus on ehdottanut 8.10.2020. Jos yhtiökokous
hyväksyy hallituksen ehdottaman maksupäivän, Kesko maksaa osingon Suomessa oleville
pankkitileille 8.10.2020. Jos osakkeenomistajan pankkitili on Suomen ulkopuolella, osakkeenomistaja
tulee saamaan osingon pankkinsa, tilinhoitajayhteisönsä tai arvopaperinvälittäjänsä kautta pian
8.10.2020 jälkeen riippuen siitä, kuinka nopeasti nämä pystyvät välittämään maksun.
Osingon toisen erän osalta hallitus on lisäksi ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään
osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvoosuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.
Vaikuttaako splittaus osakkeiden äänimääriin tai äänivaltaan?
Splittauksen jälkeen jokainen A-osake tuottaa edelleen kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake
yhden (1) äänen. Uusia osakkeita annetaan omistuksen mukaisessa suhteessa, eikä splittauksella ole
vaikutusta suhteelliseen äänivaltaan.
Miksi yhtiöjärjestyksen 3 § ”Osakkeet” ehdotetaan muutettavaksi?
Keskon yhtiöjärjestyksessä on määritelty sekä A- että B-osakkeiden enimmäismäärät ja osakkeiden
yhteinen enimmäismäärä. Splittauksessa B-osakkeiden määrä ja A- ja B-osakkeiden yhteinen
enimmäismäärä nousee yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen rajojen yli, ja yhtiöjärjestystä täytyy siksi
muuttaa.
Onko splitillä vaikutusta verotukseen?
Katso tarkemmin verottajan ohjeistus splitin vaikutuksesta osakkeen hankintamenon laskemiseen.
Mistä ja miten yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ja tehtävät päätökset ovat osakkeenomistajien
saatavilla?
Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa
www.kesko.fi/yhtiokokous. Niistä lähetetään postitse myös jäljennöksiä osakkeenomistajille, jotka
sitä pyytävät. Kesko julkistaa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset pörssitiedotteella ja Keskon
internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien
saatavilla mainituilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

