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Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 
 

Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2018 

klockan 11.00 (finsk tid) i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors, 

Finland (ingång från Mannerheimvägen, dörr M4 och från Karamzinsgatan, dörr K4). Emottagandet 

av de aktieägare som har anmält sig till stämman inleds klockan 9.30. Kaffeservering ordnas för 

deltagarna innan stämman.  

 

A. Ärenden som behandlas  

 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 

 

1. Öppnande av stämman 

 

2. Konstituering av stämman 

 

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 

 

4. Konstaterande av stämmans laglighet 

 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 

 

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 

2017 

 

 Verkställande direktörens översikt 

 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 

 

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och 

dividendutdelning 

 

 De utdelningsbara medlen i Fortum Abp den 31 december 2017 uppgick till 

5.170.240.554,04 euro, inklusive vinst för räkenskapsperioden 2017 932.525.770,24 euro. 

Bolagets likviditet är god och styrelsens förslag till dividendutdelning äventyrar inte 

bolagets betalningsförmåga. 

 

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att för räkenskapsåret 2017 utbetalas en 

dividend på 1,10 euro per aktie. 

 

På basis av antalet registrerade aktier för 1 februari 2018, skulle den totala utbetalbara 

dividenden vara 977 203 749,50 euro. Styrelsen föreslår att den återstående delen av de 

utdelningsbara medlen kvarlämnas i eget kapital. Dividend betalas till de aktieägare som på 

avstämningsdagen för dividendutdelningen, den 3 april 2018, är antecknade i bolagets 

aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att 

dividenden utbetalas den 10 april 2018. 
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9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören 

 

10. Nominerings- och ersättningskommitténs ordförandes översikt över bolagets ersättningspolitik 

 

11. Beslut om arvoden för medlemmarna i styrelsen 
 

 Aktieägarnas valberedning föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade för den 

kommande mandatperioden och är enligt följande: styrelseordförande 75 000 euro per år, 

vice ordförande 57 000 euro per år och styrelseledamöter 40 000 euro per år samt för den 

styrelsemedlem som fungerar som ordförande för revisions- och riskkommittén 57 000 euro 

per år i det fall att denna styrelsemedlem inte samtidigt fungerar som styrelsens ordförande 

eller vice ordförande.  

 

Dessutom föreslås ett arvode om 600 euro för varje styrelse- och kommittémöte . 

Beträffande styrelseledamöter som bor utanför Finland i Europa, kommer det föreslagna 

arvodet för varje möte att dubbleras och för styrelseledamöter som bor utanför Europa 

kommer det föreslagna arvodet för varje möte att tredubblas. Beträffande styrelseledamöter 

som bor i Finland kommer det föreslagna arvodet för varje styrelse- och kommittémöte 

avseende möten som hålls utanför Finland att dubbleras och tredubblas avseende möten som 

hålls utanför Europa. Beträffande styrelse- och kommittémöten som genomförs som en 

telefonkonferens kommer det föreslagna arvodet till samtliga ledamöter att utbetalas enkelt. 

Inga arvoden kommer att utbetalas beträffande beslut som fattats utan ett separat möte. 

 

12. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen 

 

 Aktieägarnas valberedning föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter 

inklusive ordförande orch vice ordförande.  

 

13. Val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter i styrelsen 

 

 Aktieägarnas valberedning föreslår att följande personer väljs som styrelseledamöter för 

kommande mandatperiod vilken utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman 2019:  

Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Kim Ignatius, Matti Lievonen, Anja McAlister, Veli-

Matti Reinikkala samt Essimari Kairisto och Klaus-Dieter Maubach som nya ledamöter. 

 

Som ordförande för styrelsen föreslås Matti Lievonen och som vice ordförande för syrelsen 

föreslås Klaus-Dieter Maubach.  

 

Kandidaterna har presenterats på Fortum Abp:s internetsidor www.fortum.fi, och de nya 

styrelsemedlemkandidaternas meritförteckningar finns på Fortum Abp:s internetsidor 

www.fortum.fi/bolagsstamma. 

 

 

14. Beslut om revisors arvode 

 

 På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att revisors arvode 

utbetalas på basis av faktura som godkänts av bolaget. 

http://www.fortum.fi/
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15. Val av revisor 

  

 På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att Deloitte Ab, som 

har meddelat CGR Reeta Virolainen som deras huvudansvariga revisor, återväljs till 

bolagets revisor och att bolagsstämman ber revisorn uttala sig om beviljande av 

ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och hans eventuella 

suppleant, och styrelsens förslag till utdelning av medel. 

 

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier 

 

 Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas av bolagsstämman att besluta om förvärv av 

bolagets egna aktier på följande sätt: 

 

Antalet egna aktier som kunde förvärvas uppgår högst till 20.000.000 aktier, vilket 

motsvarar ungefär 2,25 procent av samtliga aktier i bolaget. Endast det fria egna kapitalet 

kunde användas till att förvärva de egna aktierna med stöd av bemyndigandet. 

 

Egna aktier kunde förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för 

förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden. 

 

Styrelsen kunde besluta om hur egna aktier förvärvas. Egna aktier kunde bland annat 

förvärvas med derivatinstrument. Egna aktier kunde förvärvas i ett annat förhållande än 

aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

 

Egna aktier kunde förvärvas för att användas i samband med förvärv, investeringar och 

andra affärstransaktioner, eller för att aktierna ska förvaras eller förklaras ogiltiga. Egna 

aktier kunde inte förvärvas för att användas i bolagets incentivprogram eller 

belöningssystem. 

 

Bemyndigandet skulle upphäva 2017 ordinarie bolagsstämmans beslut om bemyndigandet 

att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, och det skulle vara i kraft tills följande 

ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än 18 månader.  

 

 

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier 

 

 Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas av bolagsstämman att besluta om att överlåta 

bolagets egna aktier på följande sätt: 

 

Antalet aktier som kunde överlåtas med stöd av bemyndigandet uppgår högst till 20.000.000 

aktier, vilket motsvarar ungefär 2,25 procent av samtliga aktier i bolaget.  

 

Egna aktier kunde överlåtas i samband med förvärv, investeringar och andra 

affärstransaktioner. Överlåtelserna kunde inte utföras för att genomföra bolagets 

incentivprogram eller belöningssystem. 
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Styrelsen skulle besluta om alla övriga villkor för överlåtelsen, innefattande till vem, till 

vilket pris och på vilket sätt bolagets egna aktier överlåts. Överlåtelserna kunde ske med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier om det finns vägande finansiella skäl. 

 

Bemyndigandet skulle upphäva 2017 ordinarie bolagsstämmans beslut om bemyndigandet 

att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, och det skulle vara i kraft tills följande 

ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än 18 månader.  

 

18. Ändring av bolagsordningens 6 §, 11 § och 12 §  

 

 Styrelsen föreslår för stämman, att den nuvarande bolagsordningen ändras enligt följande: 

 

Den första meningen i 6 § ändras på följande sätt, så att det maximala antalet 

styrelsemedlemmar utgörs av 10 medlemmar istället för de nuvarande 8: 

 

"I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande och ytterligare minst tre (3) och högst åtta (8) 

ordinarie medlemmar, som väljs vid bolagsstämman." 

 

Till övriga delar förblir 6 § oförändrad. 

 

Från 11 § första mening avlägsnas hänvisningen till Centralhandelskammarens 

godkännande på grund av den nya revisionslagen (1141/2015) som trädde i kraft 1.1.2015, 

och den ersätts på följande sätt med en hänvisning till revisionssammanslutning som avses i 

revisionslagen: 

 

"Bolaget har en ordinarie revisor som ska vara en i revisionslagen avsedd 

revisionssammanslutning." 

 

Till övriga delar förblir 11 § oförändrad. 

 

Från 12 § sista mening avlägsnas hänvisningen till aktiebolagslagens 4 kap. 2 § 2 mom. på 

grund av ändringen av aktiebolagslagen som trädde i kraft 21.6.2017, och den ersätts på 

följande sätt med en hänvisning till aktiebolagslagens 5 kap. 6 a §: 

 

"Stämmokallelsen ska dock utfärdas minst nio dagar före den avstämningsdag för 

bolagsstämman som avses i aktiebolagslagens 5 kap. 6 a §."  

 

Till övriga delar förblir 12 § oförändrad. 

 

19. Förverkande av aktier, och därtill anknutna rättigheter, som finns på gemensamt konto 

 

 När Västkraft Abp (tidigare Lounas-Suomen Sähkö Oy) fusionerades med Fortum Abp år 

2000 avlades det fusionsvederlag, som gavs i form av Fortum Abp:s aktier, till de aktieägare 

i Västkraft Abp som inte hade presenterat sina aktiebrev och krävt att deras rättigheter skulle 
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registreras i värdeandelssystemet, på ett gemensamt konto som grundats för dessa 

aktieägares räkning ("Gemensamt konto"). 

 

Styrelsen föreslår för stämman, att Fortum Abp:s bolagsstämma i enlighet med 

aktiebolagslagens 3 kap. 14 a § 3 mom. beslutar om att rättigheterna till aktier som finns på 

Gemensamt konto förverkas, om man inte krävt registrering av dessa i värdeandelssystemet 

i enlighet med 6 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet före 

bolagsstämmans beslut.  

 

Förutom aktierna, förverkas också de rättigheter som anknyter till aktierna, såsom 

innestående dividender. På de aktier som förverkats, tillämpas efter beslutet de 

bestämmelser som gäller för egna aktier som bolaget har i sin besittning. 

 

På Gemensamma kontot fanns den 30 januari 2018  72 680 av Fortum Abp:s aktier. Antalet 

aktier kan minska ifall det framförs anteckningskrav innan bolagsstämman beslutat om 

förverkandet av aktierna.  

 

20. Avslutande av stämman 

 

 

B. Bolagsstämmohandlingar 

 

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan samt denna kallelse till bolagsstämman 

finns tillgängliga på Fortum Abp:s internetsidor www.fortum.fi/bolagsstamma. Fortum Abp:s 

bokslut, koncernbokslut verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på 

www.fortum.fi/bolagsstamma senast under vecka 8. Beslutsförslagen till bolagsstämman och övriga 

ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. 

 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 

 

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning 

 

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 16 mars 2018 har antecknats som aktieägare i 

bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är 

registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets 

aktieägarförteckning. 

 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som önskar delta i bolagsstämman 

skall anmäla detta till bolaget senast den 23 mars 2018 klockan 16.00 (finsk tid) vid vilken tidpunkt 

anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan från och med den 2 februari 

2018 göras: 

 

a) via Fortums internetsidor: www.fortum.fi/bolagsstamma;  

b) per telefon på numret + 358 10 452 9460 (vardagar kl. 8.00 - 18.00); eller 

c) per brev till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 100, 00048 FORTUM, Finland. 

 

http://www.fortum.fi/bolagsstamma
http://www.fortum.fi/bolagsstamma
http://www.fortum.fi/bolagsstamma
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I samband med anmälan bör aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt 

biträde uppges. Om anmälan sker via webbtjänsten måste aktieägaren uppge de 

identifikationsuppgifter som tjänsten kräver. 

 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet 

och/eller behörighet. 

 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier 

 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av 

vilka han eller hon skulle ha rätt att den 16 mars 2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som 

upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval 

av dessa aktier senast den 23 mars 2018 klockan 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga 

aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade 

aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. 

 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära 

nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, 

utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande 

institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas 

i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast vid ovannämnda tidpunkt. 

 

Ytterligare information finns på bolagets webbplats på adressen www.fortum.fi/bolagsstamma.  

 

3. Ombud och fullmakter 

 

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens 

ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda 

aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, skall det i samband med 

anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

 

Fullmakter bör sändas i original till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, 

PB 100, 00048 FORTUM, Finland innan anmälningstiden går ut. 

 

4. Övriga anvisningar och information till mötesdeltagarna 

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande 

ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 

 

På möteskallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Fortum Abp till 888 367 045 aktier som 

representerar lika många röster. 

 

Det är möjligt att komma till Finlandiahuset med spårvagn (linjerna 4, 7 och 10; hållplats: 

Nationalmuseum) samt med de busslinjer som går längs Mannerheimvägen. Aktieägare som 

anländer med egen bil har möjlighet att på egen bekostnad använda de parkeringsplatser som finns i 

Tölövikens avgiftsbelagda parkeringshall, Q-Park Finlandia, från vilken det finns en underjordisk 

gångförbindelse till Finlandiahuset.  

http://www.fortum.fi/bolagsstamma
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Esbo, den 1 februari 2018 

 

Fortum Abp 

Styrelsen 

 

Ytterligare information: 

Sirpa-Helena Sormunen, General Counsel, Fortum Abp, tel. +358 10 452 5350. 

 

 

Distribution: 

Nasdaq Helsingfors 

Centrala medier 

www.fortum.fi 


