Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2017

Ehdotukset yhteistilillä olevien
osakkeiden ja niihin perustuvien
oikeuksien menettämisestä
vähentynyt 472 380 kappaleella, minkä seurauksena
yhteistilille on 6.2.2017 kirjattu 6 436 120 osaketta (1,15
prosenttia kaikista osakkeista). Sampo Oyj on antanut 11 500 rekisteriotetta 12.9.1997 osakasluetteloon
kirjatuille osakkeenomistajille. Yhtiön tiedossa ei ole
käräjäoikeuksissa vireillä olevien paperisten osakekirjojen kuolettamista koskevien hakemusten tarkkaa
lukumäärää, mutta yhtiön käsityksen mukaan huomattava osa yhtiön antamista rekisteriotteista on johtanut
osakekirjan kuolettamisen hakemiseen.
Osakeoikeuksien menettäminen ja yhtiön haltuun
tulevien osakkeiden mitätöiminen kasvattaisi yhtiön
osakekohtaista substanssiarvoa enintään noin 1,15
prosentilla.

Asian taustaa:
Sampo Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 21.7.–12.9.1997. Niiden Sampo Oyj:n osakkeenomistajien, jotka eivät viimeistään 12.9.1997 olleet
vaatineet omistusoikeutensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään, osakkeet merkittiin osakeyhtiölain
mukaisesti arvopaperikeskuksen avaamalle yhteiselle arvo-osuustilille (ns. yhteistili). Yhteistilin tilinhaltijaksi merkittiin Sampo Oyj ilmoittautumatta jääneiden osakkeenomistajien lukuun.
Voimassa olevan osakeyhtiölain 4 luvun 10§:n 2
momentin mukaan yhtiökokous voi 1.9.2016 jälkeen
päättää, että oikeus yhteistilille kirjattuun Sampo
Oyj:n osakkeeseen menetetään, jollei osakkeenomistaja ole vaatinut osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään. Vaatimus osakkeiden kirjaamisesta
arvo-osuusjärjestelmään olisi osakeyhtiölain esitöiden
mukaan tehtävissä ennen kuin yhtiökokous päättää
asiasta. Menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.
Osakeyhtiölaki ei aseta yhtiölle erityisiä toimintavelvoitteita eikä edellytä toimenpiteitä kuten arvoosuusjärjestelmän ulkopuolella olevien osakkeiden
omistajien informoimista yhteistilille kirjattujen osakkeiden mahdollisesta lakiin perustuvasta menettämisestä. Osakeyhtiölaki esitöineen asettaa toimintavelvollisuuden osakkeenomistajalle.
Sampo Oyj on kuitenkin lähettänyt 3.11.2016 kirjeen noin 75 000 yksityishenkilölle, jotka on 12.9.1997
päivätyn osakasluettelon mukaan merkitty yhteistilillä olevien osakkeiden omistajiksi. Postitse lähetetty
kirje ja sitä seurannut laaja mediahuomio johtivat noin
sataan tuhanteen yhteydenottoon. Yhtiö on neuvonut
osakkeenomistajia suoraan sekä laatimalla menettelyohjeita kotisivuilleen.
Toimenpiteet yhteistilille merkittyjen osakkeiden
löytämiseksi ovat olleet tuloksekkaita. Yhteistilillä
olevien osakkeiden lukumäärä on 1.11.2016–6.2.2017

Pekka Lämsän ja yhtiön hallituksen ehdotukset
osakeoikeuksien menettämisestä:
Yhtiön osakkeenomistaja Pekka Lämsä on ehdottanut,
että varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla,
että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään
yhteistilillä olevien osakkeiden osalta. Ehdotuksen
perusteella yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä tämän
menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun
tulevat omat osakkeet.
Sampo Oyj:n hallitus on kokouksessaan 8.2.2017
päättänyt yhtyä osakkeenomistaja Lämsän ehdotukseen ja ehdottaa ehdotuksen käytännön toimeenpanosta seuraavaa:
Menettämisseuraamus koskisi osakeyhtiölain 4
luvun 10 §:n 2 momentin mukaan niitä vielä yhteistilillä olevia paperimuotoisia osakkeita, joiden osalta
osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään
ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 27.4.2017 kello 14. Ehdotus koskee siten
enimmillään kokouskutsun päivänä 8. helmikuuta 2017
mainitulle yhteistilille kirjattuja Sampo Oyj:n A-sarjan
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osakkeita. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvoosuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään
27.4.2017 kello 14 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus
tulee täydelliseksi viimeistään 31.10.2017.
Mikäli yhtiökokous päättää kyseisten osakeoikeuksien menettämisestä, menetettyihin osakkeisiin
sovellettaisiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
koskevia säännöksiä. Yhtiön hallitus mitätöisi menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat
omat osakkeet.
Hälläväliä Oy:n tekemä vastaehdotus tehtyyn
ehdotukseen osakeoikeuksien menettämisestä:
Yhtiön osakkeenomistaja Hälläväliä Oy on ehdottanut yhtiökokoukselle, että mikäli yhtiökokouksen
käsiteltäväksi on tehty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n
2 momentissa tarkoitettu ehdotus osakeoikeuksien
menettämisestä, yhtiökokous päättäisi, että kyseinen
päätös voitaisiin tehdä aikaisintaan 1.2.2020 ja edellyttäen, että yhtiö on aktiivisesti yrittänyt tavoittaa kaikki
ne yhtiön osakkeenomistajat, jotka eivät ole siirtäneet
omistustaan arvo-osuusjärjestelmään.
Ottaen huomioon, että tulevat yhtiökokoukset
eivät ole sidottu aikaisempien yhtiökokousten päätöksiin, tarkoittaa Hälläväliä Oy:n yhtiökokoukselle
tekemä ehdotus käytännössä esitystä hylätä yllä
kuvattu osakkeenomistaja Lämsän sekä yhtiön hallituksen tekemä ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden
menettämisestä.

Helsingissä, helmikuun 8. päivänä 2017
SAMPO OYJ
Hallitus
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