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Yhteistilillä olleet osakkeet
Kun Sampo Oyj siirtyi arvo-osuusjärjestelmään syyskuussa
1997, osakkeenomistajia pyydettiin esittämään osakekirjansa
ja vaatimaan osakkeidensa siirtämistä arvo-osuustilille
yhtiökokouksen päätöksen mukaisena ilmoittautumisaikana.
Niiden osakkeenomistajien, jotka eivät vaatineet
osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustilille, osakkeet
merkittiin yhtiön yhteiselle arvo-osuustilille.
Sampo Oyj:n yhtiökokous voi voimassa olevan osakeyhtiölain
mukaan 1.9.2016 jälkeen päättää, että oikeus yhteistilille
kirjattuun osakkeeseen menetetään. Yhtiökokouksen
päätöksen jälkeen menetettyihin osakkeisiin sovelletaan
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä ja
hallitus voi esimerkiksi päättää kyseisten osakkeiden
mitätöimisestä.

osuusjärjestelmään ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa
yhtiökokouksen päätöstä 27.4.2017 kello 14.
Toisessa osakkeenomistajalta saadussa ehdotuksessa
esitettiin yhtiökokoukselle, että mikäli yhtiökokouksen
käsiteltäväksi on tehty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2
momentin mukainen 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.

Koska yhtiökokouksella oli vuonna 2017 ensimmäisen kerran
mahdollisuus päättää asiasta, selvitti Sampo Oyj:n

Ottaen huomioon, että tulevat yhtiökokoukset eivät ole
sidottu aikaisempien yhtiökokousten päätöksiin, tarkoitti
tämä yhtiökokoukselle tehty ehdotus käytännössä esitystä
hylätä ensinnä mainittu ehdotus yhteistilillä olevien
osakkeiden menettämisestä.

hallituksen tarkastusvaliokunta edellytyksiä tällaisen
päätöksen tekemiselle ja sen seurauksille erityisesti kaikkien
osakkeenomistajien tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun
turvaamiseksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ja hallituksen
esityksen mukaisesti, että yhteistilillä olevat osakkeet ja
niihin perustuvat oikeudet menetetään.

Sampo Oyj vastaanotti osakkeenomistajiltaan kaksi esitystä,
jotka koskevat yhteistilin osakkeiden osakeoikeuksien
menettämistä. Ensimmäisessä ehdotuksessa esitetään, että
varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10
§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, että oikeus arvoosuusjärjestelmään 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.
Kokouksessaan 8.2.2017 Sampo Oyj:n hallitus päätti yhtyä
osakkeenomistajan ehdotukseen.
Hallituksen esityksen mukaan menettämisseuraamus koskisi
niitä vielä yhteistilillä olevia paperimuotoisia osakkeita,
joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista arvo-

Sampo Oyj on pyrkinyt aktiivisesti tavoittamaan yhteistilille
merkittyjen osakkeiden osakkeenomistajia. Sampo lähetti
3.11.2016 kirjeen noin 75 000 yksityishenkilölle, jotka on
12.9.1997 päivätyn osakasrekisterin mukaan merkitty
yhteistilillä olevien osakkeiden omistajiksi. Postitse lähetetty
kirje ja sitä seurannut laaja mediahuomio johtivat yli
sataantuhanteen yhteydenottoon.
Joulukuussa 2017 Sampo tiedotti yhtiön hallituksen
päättäneen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti
mitätöidä yhteistilillä 1.12.2017 jäljellä olleet 4 648 150
Sammon osaketta. Osakemäärä vastaa 0,8 prosenttia Sampo
Oyj:n osakkeiden ja niihin liittyvien äänien
kokonaismäärästä. Osakkeiden mitätöinti tuli voimaan
22.12.2017.

Tämä on käyttäjän laatima ote Sammon verkkovuosikertomuksesta, eikä tätä otetta voi kutsua
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