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Yhtiökokouskutsu
Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.5.2021 klo 14.00
yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät
tämän kutsun C-osasta (”Ohjeita kokoukseen osallistujille”).
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta
kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksy
män väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Koronavi
ruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on
päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mah
dollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää
ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomista
jien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus.
Yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä ja
lyhyenä. Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos
ja konsernijohtaja Torbjörn Magnusson eivät osallistu
yhtiökokoukseen, eikä kokouksessa pidetä hallituksen
tai johdon puheenvuoroja. Hallituksen puheenjohta
jan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan
Sampo Oyj:n internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.
Yhtiö suunnittelee järjestävänsä yhtiökokouksen

yhteydessä erillisen johdon kyselytunnin virtuaali
sesti. Tilaisuuden ajankohta julkistetaan myöhemmin
osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toi
mii lakimies Lauri Marjamäki.
Mikäli Lauri Marjamäellä ei painavasta syystä joh
tuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkas
tajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi
parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

1. Kokouksen avaaminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen.
Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen
ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toi
sen henkilön.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi kat
sotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet
ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla
on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus
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osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahviste
taan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoää
nestyksen kautta, yhtiön internetsivuillaan julkistamat
tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintar
kastuskertomus katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto
mus ovat saatavilla Sampo Oyj:n internetsivuilla osoit
teessa www.sampo.com/vuosi2020 viikolla 12.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 250 153 463,79
euroa, joista tilikauden voitto on 699 633 592,61 euroa.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
osinkoa maksettavaksi 1,70 euroa kullekin yhtiön
555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen
yhteismäärä on 944 098 145,00 euroa. Loput varoista
jätetään yhtiön omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2021 rekiste
röitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakaslu
etteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
28.5.2021.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päät
tymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutok
sia. Nordean osakkeiden arvonalentumiskirjauksella,
joka julkistettiin pörssitiedotteella 11.2.2021, ei ollut
vaikutusta Sampo Oyj:n voitonjakokelpoisiin varoi
hin. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan
yhtiön maksukykyä.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.–31.12.2020
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakko
äänestyksen kautta, yhtiön internetsivuillaan julkis
tama toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020
katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Toimielinten
palkitsemisraportti on saatavilla Sampo Oyj:n internet
sivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous vii
kolla 12. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

2 | 5

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000
euroa, ja
• tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa.
Hallituksen jäsenten palkkioita ehdotetaan korotet
tavan keskimäärin noin 2 prosenttia.
Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiö
kokouksen päätöksen perusteella Sampo Oyj:n
A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupan
käynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla
hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle
verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten
sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö
vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheu
tuvasta varainsiirtoverosta.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdot
taa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallituk
seen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdot
taa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kullekin hal
lituksen jäsenelle maksetaan vuotuisena palkkiona
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka 95 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle
184 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemis
valiokunta ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokun
tien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
• varapuheenjohtajalle 26 000 euroa,

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,
että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäse
net Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrn
rooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto
Murto ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät
tymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Antti Mäkinen
ei ole k
 äytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Markus Rauramo
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.
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Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on
arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen
merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimark
kinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020
mukaisesti.
Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen hen
kilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle makse
taan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
Deloitte Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Deloitte Oy on ilmoittanut, että
KHT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuul
lisena tilintarkastajana, mikäli yhtiökokous valitsee
Deloitte Oy:n toimimaan yhtiön tilintarkastajana.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättä
mään enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sar
jan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä
vastaa noin 9,0 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan
osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille
osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouk
sella tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hank

kiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden han
kinnat ehdotetaan tehtävän niillä markkinapaikoilla, joi
den sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla
osakkeillaan. Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeet hankitaan
niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kau
pankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön
osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista
ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden
hankintaan.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraa
van varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen pää
töksestä lukien.
17. Kokouksen päättäminen
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C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennak
koon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vasta
ehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjei
den mukaisesti.
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomis
tajalla, joka on 6.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland
Oy:n pitämään Sampo Oyj:n osakasluetteloon. Osak
keenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen hen
kilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen
vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityk
sellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä
ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

B. Yhtiökokousasiakirjat

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla ole
vat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Sampo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous. Sampo Oyj:n tilin
päätös, toimintakertomus, tilintarkastuskerto
mus ja toimielinten palkitsemisraportti ovat saa
tavilla Sampo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.sampo.com/vuosi2020 viikolla 12. Päätösehdo
tuksista ja muista edellä mainituista asiakirjoista sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljen
nökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja
on nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous
viimeistään 2.6.2021 alkaen.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
19.4.2021 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiöko
koukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään
12.5.2021 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen
ja äänten on oltava perillä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyy
detyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö
tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien
Sampo Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovutta
mia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsitte
lyn yhteydessä.

www.sampo.com

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen
arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennak
koon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 19.4.2021 klo 10.00–12.5.2021 klo
10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:
a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous
Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestämi
nen edellyttävät luonnollisilta henkilöiltä vahvaa säh
köistä tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Oikeushenkilöiltä edellytetään
y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.
b) Sähköpostin tai postin kautta
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsi
vuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen
tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähkö
postitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai
postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiöko
kous / Sampo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Käyttäes
sään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja
antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland
tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kysei
sen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron
ennakkoäänien kirjaamiseksi.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle,
äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoit
tautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee
edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/

yhtiokokous viimeistään ennakkoäänestysajan
alkaessa. Lisätietoja on tarvittaessa saatavissa myös
sähköpostitse osoitteesta agm@sampo.fi.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennak
koon, pyydetään koronaviruspandemiasta johtuen
käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan yhtiön
nimeämän keskitetyn asiamiespalvelun kautta val
tuuttamalla asianajaja Henrik Hautamäki Hannes
Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määrää
mänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään
tämän äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeen
omistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.
Nimetyn asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu osak
keenomistajalle kuluja mahdollisia valtakirjadoku
mentteihin liittyviä postikuluja lukuun ottamatta.
Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla osoit
teesta https://www.hannessnellman.com/people/all/
henrik-hautamaeki/.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päi
vätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallis
tuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperiti
leillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhtey
dessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saa
tavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
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www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 19.4.2021.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensi
sijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@sampo.fi
tai alkuperäisinä osoitteeseen Sampo Oyj, Yhtiöko
kous, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki ennen ilmoit
tautumisajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen
yhtiölle katsotaan ilmoittautumiseksi kokoukseen.
Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä
ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.
Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittau
tumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilme
nee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Lisätietoja eri asiakohdista äänestämisestä
on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään ennakko
äänestysajan alkaessa.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla,
joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2021. Osallistu
minen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näi
den osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
14.5.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin mer
kittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittau
tumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiöko
koukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehote
taan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajal
taan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiöko
koukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoi
tajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintare
kisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tila
päisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. Tilinhoitajayh
teisöjä pyydetään valtuuttamaan asianajaja Henrik
Hautamäki Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä
ennakkoäänten toimittamiseen.
Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.
5. Muut ohjeet/tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadas
osa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä
äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vas
taehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse
osoitteeseen agm@sampo.fi viimeistään 16.4.2021
kello 10.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osak
keenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimit
tamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan
tämän kokouskutsun päivämääränä. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edelly
tyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiö
kokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadas
osan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta
ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdo
tuksen puolesta annettavat äänet jäävät ottamatta

huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen
otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään
19.4.2021.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsi
teltävistä asioista 30.4.2021 kello 14.00 asti ensisijai
sesti sähköpostitse osoitteeseen agm@sampo.fi tai
postitse osoitteeseen Sampo Oyj, Fabianinkatu 27,
00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysy
mykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mah
dolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotuk
set ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 7.5.2021.
Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyk
senä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvi
tyksen osakeomistuksestaan.
Sampo Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä
17.3.2021 yhteensä 554 151 850 A-sarjan osaketta, jotka
edustavat 554 151 850 ääntä, ja 1 200 000 B-sarjan osa
ketta, jotka edustavat 6 000 000 ääntä, eli yhteensä
555 351 850 osaketta ja 560 151 850 ääntä. Kullakin
A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja
B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

Helsinki, 17.3.2021
SAMPO OYJ
Hallitus
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