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1. Osingonjaosta päättäminen 

 

18.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 30.9.2016 
pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,45 euroa kutakin osa-
ketta kohden eli yhteensä 25 994 448 euroa.   

Hallitus esittää 9.12.2016 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan 
lisäosinkona Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeita siten, että Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona jokaista 
yhdeksääkymmentäyhtä (91) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Apetit Oyj:n osakkeen ja jo-
kaista viittä (5) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Efore Oyj:n osakkeen. Sievi Capital Oyj 
jakaisi hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajilleen yhteensä enintään 634 785 Apetit Oyj:n osaketta ja yh-
teensä enintään 11 553 087 Efore Oyj:n osaketta. 

Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeiden murto-osia ei jaeta, vaan murto-osia vas-
taava summa maksetaan rahana. Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeen murto-osia vastaavan maksun määrä perustuu 
Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeina maksettavan osingon verotusarvoon, joka on Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osak-
keista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo osakkeena maksettavan osingon maksupäi-
vänä.  

Markkinakäytännön mukaisesti Sievi Capital Oyj maksaa osingonjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron. 

Osingonsaajan ennakonpidätys tai lähdevero voidaan pidättää vain rahasuorituksesta. Sievi Capital Oyj suorittaa en-
nakonpidätyksen tai lähdeveron osingoista mahdollisesta osakkeiden murto-osien vuoksi rahana maksetuista osin-
goista. Mikäli rahasuorituksesta ei ole mahdollista pidättää osingonsaajan ennakonpidätystä tai lähdeveroa kokonai-
suudessaan, jokainen osingonsaaja vastaa perimättä jääneestä ennakonpidätyksestä tai lähdeverosta henkilökohtai-
sessa verotuksessaan itsenäisesti. 
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Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.12.2016 merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeina maksettava osinko maksetaan 20.12.2016. Rahana mak-
settavat osakkeiden murto-osat maksetaan noin 23.12.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä 
31.12.2015 olivat 49 033 706 euroa, jonka jälkeen on jaettu osinkoa 25 994 448 euroa. Osingonjako ei vaaranna yhtiön 
maksukykyä.  

Hallitus valtuutetaan tekemään tarkennuksia ja teknisiä korjauksia, joille voi olla tarvetta osingonjaon käytännön to-
teutuksessa. 

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi Capital Oy kannattaa hallituksen esitystä 82,84 %:n äänimäärällä. 

 

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2016  
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