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Kesko Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Esa Kiiskinen

Arvoisat osakkeenomistajat - Tervetuloa Keskon vuoden 2021 yhtiökokoukseen
Keskon vuosi 2020 oli erittäin vahva ja liikevoittomme oli ennätykselliset 568 miljoonaa euroa. Yhtiön menestyksen ja ennätystuloksen 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.
Keskon kyky kohdata koronapandemian kaltainen poikkeustilanne on hyvä. Kasvustrategiamme toimii myös
poikkeusoloissa, ja viime vuosien uudistumisen ansiosta rakenteemme ja prosessimme kestävät myös kriisitilanteet. Nopea reagointi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja ketteryys ovat osoitus aktiivisesta johtamisesta sekä hyvästä yhteistyöstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että korona-ajan oppimme kantavat pitkälle myös ajassa koronan jälkeen.
Päivittäistavarakaupassa hyvään asiakaskokemukseen perustuva myynnin kasvu jatkui vuonna 2020, ja Kruokakauppojen markkinaosuus vahvistui jo viidettä vuotta peräkkäin. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa maakohtaiset strategiat toimivat. Hyvää kehitystä näkyi monella eri osa-alueella, ja kuluttajien rakennus- ja remontoimisbuumi siivitti osaltaan kasvua. Autokaupassa markkinatilanne jatkui haastavana.
Luottamus K:ta kohtaan on kasvanut merkittävästi ja olemme nousseet Suomen parasmaineisimpien yritysten joukkoon. Myös Keskon houkuttelevuus sijoituskohteena kotimaisten yksityissijoittajien keskuudessa on
parantunut – meillä on jo noin 60 000 osakkeenomistajaa. K valittiin tammikuussa 2021 seitsemättä kertaa
maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi yritysten vastuullisuutta mittaavalla Global 100 -listalla, mikä on
osoitus pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta vastuullisuustyöstämme.
Hyvät osakkeenomistajat
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa tälle yhtiökokoukselle, että vuoden 2020 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,75 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa. Keskon hyvä osingonmaksukyky
perustuu liiketoimintojen vahvaan ja vakaaseen kassavirtaan. Osinko ehdotetaan maksattavan kahdessa
erässä toukokuussa ja lokakuussa.
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Viime lokakuussa tuli kuluneeksi 80 vuotta Keskon perustamisesta. Juhlimme 80 vuotista taivaltamme työn
merkeissä, mikä on osuvaa suoraan ja välillisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia työllistävälle konsernille.
Keskeinen syy Keskon ja K:n menestykseen läpi vuosikymmenten on ollut se, että olemme olleet aina kiinni
ajassa. Tästä on osoituksena myös viime vuosien vahva ja menestyksekäs uudistuminen.
Uudistuminen ja kasvu jatkuvat pääjohtaja Mikko Helanderin johdolla. Olemme pääjohtajan kanssa yhdessä
sopineet, että hän siirtyy eläkkeelle myöhemmin kuin mitä aikaisemmin oli sovittu. Aiemman sopimuksen
mukaisesti Helander olisi jäänyt eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Keskon johtoryhmä on viimeisen vuoden aikana
uudistunut ja monipuolistunut. Vastuullisuus sekä viestintä ja brändityö on nostettu aikaisempaa vahvemmin
osaksi yhtiön ylimmän johdon agendaa.
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 Keskon kasvustrategian toteuttamista. Olen vakuuttunut, että Keskon vahva ja näkyvä
uudistuminen jatkuu ja yhtiö tulee lähivuosina edelleen merkittävästi kiihdyttämään koko kaupan alan kehitystä.
Näillä sanoin, toivotan teidät kaikki lämpimästi seuraamaan Kesko Oyj:n varsinaista yhtiökokousta.

