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Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset
FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2021 KLO 15.50
Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Espoossa
poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 1,12 euroa osaketta kohti, mikä vastaa yhteensä 994 889 801 euroa, ja että
jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2021.
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2020 kaikille vuonna 2020 hallituksen
jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.
Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla
toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista. Yhtiökokous päätti
Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallituspalkkioita ei koroteta, ja hallituksen jäsenille
maksetaan palkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti:
-

puheenjohtajalle 77 200 euroa vuodessa,

-

varapuheenjohtajalle 57 500 euroa vuodessa,

-

jäsenelle 40 400 euroa vuodessa, sekä

-

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 57 500 euroa
vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista 600 euroa
kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa
asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille.
Suomessa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien
kokouksista maksetaan Suomen ulkopuolella pidettävistä kokouksista kaksinkertaisena ja
Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista kolminkertaisena. Puhelinkokouksista maksetaan
kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.
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Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien yhteensä seitsemän
jäsentä.
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:
puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtajaksi Anja McAlister, ja jäseniksi Essimari
Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube ja Luisa Delgado.
Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Fortumin internetsivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/hallinnointi.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Deloitte Oy:n, joka
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen.
Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja samalla kumota vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen
päättämän hankintavaltuutuksen seuraavasti:
-

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta,
mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

-

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

-

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

-

Valtuutus kumoaa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja samalla kumota vuoden 2020 varsinaisen
yhtiökokouksen päättämän luovutusvaltuutuksen seuraavasti:
-

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
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-

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien
kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden
luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti).

-

Valtuutus kumoaa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2021 alkaen.
Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja
Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 5350
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
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