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Arvoisat osakkeenomistajat - Tervetuloa Keskon vuoden 2020 yhtiökokoukseen
Haluan esittää lämpimät kiitokseni siitä, että valtaosa teistä noudatti pyyntöämme ja ei tällä kertaa tullut
yhtiökokoukseen paikan päälle tänne K-Kampukselle. Näin meidän on mahdollista toteuttaa yhtiökokous
osakkeenomistajiemme terveys ja turvallisuus varmistaen.
Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisia aikoja. Koronaviruksen leviäminen on vaikuttanut laajasti
ihmisten elämään niin globaalisti kuin myös Suomessa. Poikkeustilanteen kestosta ei ole varmuutta ja
kriisin lopullisia vaikutuksia kansantaloudelle on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Pysyvät jäljet
koronaepidemia joka tapauksessa tulee jättämään.
Keskon kyky kohdata koronaepidemian kaltainen poikkeustilanne on hyvä. Taloudellinen asemamme on
vahva, strategiamme toimii ja viime vuosien uudistumisen ansiosta rakenteemme ja prosessimme kestävät
myös kriisitilanteet.
Kriisinkin keskellä voimme olla ylpeitä Keskon vuodesta 2019, joka oli meille monella tapaa menestyksekäs.
Liikevaihtomme kasvoi edelleen ja liikevoittomme oli ennätykselliset 462 miljoonaa euroa. Strategiamme
mukaiset investoinnit kasvuun ovat parantaneet merkittävästi kannattavuuttamme.
Keskon erinomaisen menestyksen perustana on vuonna 2015 laadittu kasvustrategia ja sen onnistunut
toteutus. Kaikkea tekemistämme ohjaa vahva asiakaslähtöisyys. Strategian kulmakiviä ovat kannattava
kasvu, fokusoituminen ydinliiketoimintoihin - päivittäistavarakauppaan, rakentamiseen ja talotekniikan
kauppaan sekä autokauppaan – sekä vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ja yksi yhtenäinen K.
Pääjohtaja Mikko Helander kertoo omassa puheenvuorossaan tarkemmin yhtiön strategian toteutuksesta,
toimialojen kehityksestä ja taloudellisesta tilanteestamme.
Hyvät osakkeenomistajat
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa tälle yhtiökokoukselle, että vuoden 2019 vahvistetun taseen perusteella
osinkoa jaetaan 2,52 euroa osakkeelta. Keskon hyvä osingonmaksukyky perustuu liiketoimintojen vahvaan
ja vakaaseen kassavirtaan. Osinko ehdotetaan maksattavan kahdessa erässä toukokuussa ja lokakuussa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksuttomasta osakeannista päättämistä eli niin kutsuttua
osakesplittiä. Keskon osakekurssi on kehittynyt varsin hyvin viime vuosina strategian toteutuksen ja hyvän
tuloskehityksen tukemana. Osakesplitin tavoitteena on luoda Keskosta, sekä A- että B-osakkeesta,
houkutteleva sijoituskohde myös piensijoittajille ja siten lisätä osakkeen likviditeettiä markkinoilla.
Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Keskon johtoa, kauppiaita, K-ryhmän henkilökuntaa,
osakkeenomistajia sekä kaikkia muita yhteistyökumppaneitamme siitä arvokkaasta työstä, jota olette
tehneet menestyksemme eteen.
Tästä on hyvä jatkaa myös tässä hyvin poikkeuksellisessa ajassa. Uskon, että Keskon vahva uudistuminen
jatkuu ja yhtiö tulee lähivuosina merkittävästi viemään koko kaupan alaa eteenpäin.
Näillä sanoin, toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tähän normaalista poikkeavaan Kesko Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen ja julistan kokouksen avatuksi.

