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Kesko Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Esa Kiiskinen

Arvoisat osakkeenomistajat
Vuoden 2021 tulos oli Keskon kaikkien aikojen ennätys. Yhtiön vuositulos on parantunut nyt seitsemän vuotta
peräkkäin. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 11 300 miljoonaa euroa ja kasvoi vertailukelpoisesti 8,2 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 776 miljoonaa euroa ja se kasvoi 208 miljoonaa euroa edellisvuodesta.
Kaikkien kolmen toimialan - päivittäistavarakaupan, rakentamisen ja talotekniikan kaupan sekä autokaupan
- tulos oli kaikkien aikojen paras. Sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa
kannattavuus on noussut Euroopan parhaiden toimijoiden tasolle. Myös autokaupassa voimakas uudistuminen toi merkittävän tulosparannuksen.
Vahvan kasvun taustalla on Keskon kasvustrategian onnistunut toteutus. Myös myönteinen markkinatilanne
on tukenut hyvää kehitystä. Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Strategian
keskiössä ovat myös asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin välillä.
Vuoden 2021 strategiatyössä linjasimme, että jatkamme hyvän kasvustrategian toteuttamista kaikilla kolmella toimialalla. Strategiatyössä terävöitimme entisestään toimenpiteitä kunkin toimialan osalta myynnin
edelleen kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Tavoitteemme on tarjota entistä parempi asiakaskokemus sekä ylläpitää ja vahvistaa luotettavaa K-brändiä.
Kesko on uudistanut myös vastuullisuusstrategiansa ja ottanut vastuullisuustavoitteet osaksi johdon palkitsemista. Strategia asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle sekä varmistaa, että pysymme kehityksen kärjessä vastuullisuuden osalta myös jatkossa.
Asiakkaiden luottamus Keskoa ja K-ryhmää kohtaan on hyvä. Vuonna 2021 myös kiinnostus Keskoa kohtaan
sijoituskohteena kasvoi merkittävästi. Osakkeenomistajia on tänä päivänä yli 67 500 ja määrä on kasvanut
viime vuoden alusta lähes 20 %.
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Poikkeukselliset ajat jatkuvat. Sota Ukrainassa ja sen seurauksena asetetut talouspakotteet vaikuttavat merkittävästi maailman talouteen ja Keskon toimintaympäristöön. Yhtiönä meitä auttaa tässä ikävässä tilanteessa se, että luovuimme kaikista liiketoiminnoistamme Venäjällä vuosina 2016-2018.
Keskon kasvustrategian systemaattinen toteuttaminen jatkuu. Yhtiön taloudellinen asema on vahva ja Kesko
on hyvin valmistautunut kohtaamaan myös uudet poikkeusajat.
Hyvät osakkeenomistajat
Keskon hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat hyvän osingonmaksukyvyn.
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa tälle yhtiökokoukselle, että vuoden 2021 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 1,06 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 421 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksattavan
neljässä erässä. Keskon vahva taloudellinen menestys on mahdollistanut osakkeenomistajille pitkään jatkuneen hyvän tuoton.
Haluan koko hallituksen puolesta kiittää osakkeenomistajia, Keskon johtoa, kauppiaita, K-ryhmän henkilökuntaa sekä kaikkia muita yhteistyökumppaneitamme siitä arvokkaasta työstä, jota olette yhteisen menestyksemme eteen tehneet. Lämmin kiitos erityisesti kaikille asiakkaillemme.
Näillä sanoin, toivotan teidät tervetulleeksi Kesko Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

