Yhtiökokous 2021 – kysymyksiä ja vastauksia

K: Yhtiön hallituksen voitonjakoesityksessä todetaan, että osingonjako valtuutuksen perusteella
tulee tehdä, ellei hallitus perustellusta syystä toisin päätä.
a) Mikä hallituksen käsityksen mukaan voi olla tällainen perusteltu syy?
b) Miten tämä eroaa siitä, että osinko päätettäisiin maksaa kahdessa osassa ilman
valtuutusta?
V: Asiakohdan 8, toinen kappale: ”Lisäksi ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisen osingon
jakamisesta. Valtuutus olisi voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhdessä
erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erillisen päätöksen
osingonjaosta siten, että osinko maksettaisiin alustavasti marraskuun 2021 loppuun mennessä.[…]”
Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön edun toteutumista. Perusteltu syy jättää
toteuttamatta valtuutuksen mukainen osingon jakaminen käsittää muun muassa tilanteet, joissa
yhtiön liiketoiminnan kehitys olisi odotettua heikompi, toimintaympäristössä olisi merkittäviä
epävarmuustekijöitä tai osingon jakaminen valtuutuksen nojalla ei muutoin olisi yhtiön edun
mukaista.
Kiinteän kaksiosaisen osingon sijaan valtuutuksen nojalla hallitus voi myöhempänä ajankohtana
arvioida mahdollisen osingonjakamisen edellytyksiä paremmin. Osingon mahdollista toista erää
arvioitaessa hallitus voi huomioida muun muassa koronaviruspandemian etenemisen sekä muut
yhtiön liiketoimintaan ja kassavirtaan vaikuttavat seikat. Yhtiön hallitus voi myös harkintansa
mukaan päättää jaettavan osingon määrän enintään 0,03 osakekohtaiseen osinkoon saakka.

K: Emoyhtiön liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,4 Me ollen 1,6 Me.
Kasvu on merkittävän suuri. Tilinpäätöksen mukaan kyseessä olevat kulut ovat pääosin
omistajuuteen liittyviä kuluja.
a)
b)
c)
d)

Mitä nämä kulut ovat?
Voidaanko niiden katsoa olleen kertaluonteisia?
Mihin aikaan tilivuoden 2020 aikana ne ovat aiheutuneet?
Aiheutuuko vastaavan suuruisia kuluja myös vuonna 2021?

V: Vuonna 2019 purettiin vuonna 2018 tehty Oriolan ja Keskon yhteisyritys Hehkuun liittyvä
kertaluonteinen pakollinen varaus 1,4 miljoonaa euroa. Tämän johdosta vuoden 2019 muut
liiketoiminnan kulut olivat vain noin 200 000 euroa. Ilman pakollisen varauksen purkua olisivat
liiketoiminnan muut kulut vuonna 2019 olleet suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2020.
Vuoden 2021 liiketoiminnan muiden kulujen määrän ei odoteta olennaisesti poikkeavan vuoden
2020 tasosta.

K: Kysymys koskien kohtaa 19: Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien Bosakkeiden hankkimisesta.
Onko Oriola Oyj:n hallitus valmis maksamaan mainittujen omien osakkeiden osakehankinnan
toteutuessa osakehintaa, joka on yli yhtiön osakkeen osakekohtaisen tasearvon? Osakekohtainen
tasearvo Oriola B -osakkeella oli 1.3.2021 noin 2,15-kertainen osakekurssiin 2,03 € nähden.
V: Mahdolliseen omien osakkeiden hankkimiseen voidaan käyttää ainoastaan yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvia varoja. Osakkeita voidaan valtuutuksen mukaan hankkia ”B-osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.” Tämän lisäksi hallituksen tulee
luonnollisesti valtuutusta käyttäessään noudattaa voimassa olevaa osakeyhtiölakia.
Ehdotettu valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden hankkimisesta on sisällöllisesti
identtinen hallitukselle vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetyn
osakehankintavaltuutuksen kanssa. Valtuutus hankkia osakkeita on ollut myös yhtäjaksoisesti
voimassa monen vuoden ajan. Voimassa olevaa valtuutusta ei ole käytetty, eivätkä aikaisemmat
hallitukset vuoden 2017 jälkeen myöskään ole käyttäneet niille myönnettyjä
osakehankintavaltuutuksia. Hankkimisvaltuutus on siis tavallaan hallituksen käyttöön myönnettävä
työkalu, jonka käytöstä ei ole tehty päätöksiä. Näin ei myöskään ole arvioitu, milloin ja millä hinnalla
omia osakkeita mahdollisesti hankittaisiin.

K: Miksi osinko, 5,4 Me, ehdotetaan maksettavaksi vasta 10.6.2021, vaikka yhtiön rahavarat ovat
168,2 Me?
V: Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokouksen esityslistan kohdan 8 mukaisesti 5,4 miljoonan
euron osingonjakoa parhaaksi katsomanaan ajankohtana 10.6.2021, riippumatta yhtiön rahavaroista
edellisen tilikauden lopussa.

