FRÅGOR OCH SVAR GÄLLANDE STYRELSENS AKTIEDIVIDENDSFÖRSLAG
F: Vad har Fiskars Oyj Abp:s styrelse bestämt att föreslå till ordinarie bolagsstämman?
Fiskars styrelse har beslutat att föreslå till ordinarie bolagsstämman 2019 att styrelsen bemyndigas
besluta om utdelning av Fiskars aktier i Wärtsilä Oyj Abp som en extra dividend till Fiskars
aktieägare.
Fiskars innehar totalt 32 645 343 aktier i Wärtsilä vilket motsvarar cirka 5,52% av alla aktier och
röster i Wärtsilä. Enligt förslaget skulle Fiskars dela ut alla eller så gott som alla Fiskars
Wärtsiläaktier som en extra dividend till Fiskars aktieägare. Wärtsiläs aktie är föremål för handel på
Nasdaq Helsinki Oy.
F: När väntas styrelsen fatta ett beslut om aktiedividenden?
Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om utdelning av alla eller så gott som alla Fiskars
Wärtsiläaktier i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019, förutsatt att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att besluta om aktiedividenden. Den föreslagna utdelningstidtabellen baserar
sig på rådgivning från Euroclear Finland varvid det inte vore tekniskt tryggt att genomföra en
aktiedividendutdelning tidigare än så.
F: Varför har styrelsen föreslagit att styrelsen bemyndigas dela ut Fiskars Wärtsiläaktier till
aktieägarna i stället för att Fiskars skulle ha sålt aktierna och delat ut försäljningsintäkterna?
Fiskars-koncernen har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, men innehavet är inte en del av Fiskarskoncernens affärsverksamhet. Under årens lopp har Fiskars-koncernen redan minskat på sitt
innehav i Wärtsilä i flera faser och använt intäkterna till både extra dividender samt förvärv.
Efter en eventuell utdelning av den föreslagna aktiedividenden skulle Fiskars-koncernens värdering
i huvudsak basera sig på Fiskars affärsverksamhet.
Fiskars-koncernens styrelse har övervägt olika alternativ för att avyttra sina Wärtsiläaktier. Slutligen
ansåg styrelsen att en utdelning av aktierna som en extra dividend till Fiskars-koncernens
aktieägare var det bästa alternativet ur aktieägarnas perspektiv. Utdelningen innebär att Fiskarskoncernens befintliga aktieägare skulle bli direkta ägare i Wärtsilä och därmed erhålla framtida
Wärtsilädividender direkt.
F: Varför äger Fiskars aktier i Wärtsilä?
Både Wärtsilä och Fiskars har rötter i järnbruks- och metallindustrin. Under 1960- och 1970-talen
skedde ett antal fusioner och företagsarrangemang inom industrin i Finland vars syfte var att öka
på effektiviteten.
Tidigare under 1960-talet ägde Fiskars aktier i stålbolaget Ovako Steel och i gruv- och byggbolaget
Lohja Oy som år 1990 fusionerades med Metra som även övertog Ovako Steels verksamhet. Efter
denna fusion ägde Fiskars 13 % av aktierna och 16 % av rösterna i Metra (år 1991). Metra
bestämde att koncentrera sig på sjöfarts- och energimarknaden och år 2000 ändrade bolaget sitt
firmanamn tillbaka till Wärtsilä. Fram till år 2004 hade Fiskars ökat på sitt innehav i Wärtsilä och
ägde 20,5 % av aktierna och 28,1 % av rösterna i Wärtsilä. Under de senaste åren har Fiskars
minskat på sitt innehav i Wärtsilä och använt intäkterna till både extra dividender samt förvärv.
Fiskars har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, men innehavet är inte en del av Fiskars-koncernens
affärsverksamhet och idag koncentrerar sig Fiskars-koncernen på konsumentmarknaden.
F: Varför föreslog styrelsen att bemyndiga sig själv att besluta om aktiedividendutdelningen i stället
för att föreslå att den ordinarie bolagsstämman skulle själv besluta om detta?
Utdelningen av aktiedividenden måste genomföras i värdeandelssystemet.
Bemyndigandestrukturen och utdelningstidtabellen som föreslås baserar sig på rådgivning från
Euroclear Finland varvid det inte vore tekniskt tryggt att genomföra en aktiedividendutdelning
tidigare än så.
F: Vad är Euroclear Finland och vad gör de?

Euroclear Finland är Finlands värdepapperscentral som upprätthåller och övervakar
värdeandelssystemet.
F: Skulle fluktuationer i Wärtsiläs aktiekurs påverka värdet på den föreslagna aktiedividenden?
Ja. Wärtsilä är noterat på Nasdaq Helsinki Oy och bolagets aktiekurs och marknadsvärde bestäms
på aktiemarknaden på daglig basis. Värdet på den föreslagna aktiedividenden skulle bestämmas
vid utdelningstidpunkten på basis av Wärtsiläaktiernas (dåvarande) marknadsvärde.
I referenssyfte beräknat på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs den 5.2.2019
och förutsatt att samtliga 32 645 343 Wärtsiläaktier utdelas, skulle det totala värdet på
aktiedividenden uppgå till cirka 473,4 miljoner euro (dvs. 5,80 euro per Fiskarsaktie). Om Wärtsiläs
aktiekurs skulle vara högre eller lägre vid utdelningstidpunkten, skulle värdet på den aktiedividend
som utdelas också öka eller minska med motsvarande belopp. Dock bör noteras att sådana
fluktuationer påverkar alla aktieägare på samma sätt.
F: Skulle en betydande ändring i Wärtsiläs aktiekurs påverka styrelsens beslut om att använda
bemyndigandet och dela ut aktiedividenden eller tidpunkten för ett sådant beslut?
Ifall ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att dela ut Wärtsiläaktierna enligt förslaget
kommer styrelsen att vidta de åtgärder som behövs för att verkställa utdelning, med beaktande av
befintliga aktieägares intressen.
F: Innebär aktiedividendförslaget en ändring av Fiskars strategi eller utdelningspolicy?
Fiskars har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, men innehavet är inte en del av Fiskars
affärsverksamhet. Under årens lopp har bolaget redan minskat på sitt innehav i Wärtsilä och
använt intäkterna till både extra dividender samt förvärv.
Fiskars syfte är att göra vardagen extraordinär och konsumentmarknaden är dess klara strategiska
fokus. Den föreslagna aktiedividenden utgör inte en ändring av bolagets strategiska målsättningar.
Familjen av starka varumärken, möjligheterna att vinna på nya marknader och i nya kanaler samt
bolagets kommersiella och operativa kunskap hjälper Fiskars-koncernen att skapa värde för sina
ägare.
Fiskars långsiktiga finansiella mål är att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som
utbetalas två gånger om året. Till följd av den föreslagna aktiedividenden skulle dock det totala
dividendbeloppet som utbetalas detta år bli exceptionellt stort. Efter en eventuell utdelning av den
extra aktiedividenden, skulle Fiskars inte längre erhålla dividendintäkter från aktierna. Därför
föreslår styrelsen att den regelbundna kontantdividendens nivå sänks i motsvarande grad. Detta
skulle påverka grundnivån för den framtida utvecklingen av Fiskars dividender.
F: Vad är den totala mängden Wärtsiläaktier som styrelsen skulle få dela ut till aktieägare på basis av
bemyndigandet?
Högst 32 645 343 Wärtsiläaktier som ägs av Fiskars-koncernen kunde delas ut, men styrelsen
skulle vara berättigad att besluta om den slutliga mängden. Det föreslagna utdelningsförhållandet
är två (2) Wärtsiläaktier för varje fem (5) aktier som innehas i Fiskars-koncernen. Med detta
utdelningsförhållande skulle så gott som alla Fiskars-koncernens Wärtsiläaktier delas ut.
F: Hur skulle aktiedividendutdelningen påverka Fiskars utdelningsbara egna kapital? Vilka andra
finansiella, bokföringsmässiga och strategiska implikationerna följer av utdelningen?
Vid utgången av räkenskapsperiod 2018 var moderbolagets utdelningsbara egna kapital enligt
Fiskars-koncernens moderbolagsbalansräkning 895 miljoner euro. Om styrelsen skulle dela ut
maximiantalet Wärtsiläaktier, skulle det utdelningsbara egna kapitalet minska med cirka 439
miljoner euro (genom att använda Wärtsiläaktiernas bokförda värde). Tillsammans med den
föreslagna kontantdividenden skulle moderbolagets utdelningsbara egna kapital minska med cirka
482 miljoner euro, utan skatt. Wärtsiläaktierna marknadsvärde vid distributionstidpunkten kommer
att påverka mängden överlåtelse- och inkomstskatten som betalas samt det utdelningsbara egna
kapitalet. Enligt förslaget skulle Bolaget betala överlåtelseskatten, som uppgår till 1,6% av
marknadsvärdet på den aktiedividend som utdelas, för aktieägarnas räkning.

Utdelningen skulle också påverka Fiskars-koncernens soliditet och nettogearing. Den exakta
effekten kommer att bestämmas på basis av Wärtsiläaktiernas marknadsvärde, men soliditeten och
nettogearingen förväntas förbli på en acceptabel nivå.
F: Hur skulle utdelningen av aktiedividenden påverka Fiskars strategi- och tillväxtplaner?
Fiskars-koncernens syfte är att göra vardagen extraordinär och konsumentmarknaden är dess
klara strategiska fokus. Den föreslagna aktiedividenden utgör inte en ändring av dess strategiska
målsättningar. Familjen av starka varumärken, möjligheterna att vinna på nya marknader och i nya
kanaler samt bolagets kommersiella och operativa kunskap hjälper Fiskars-koncernen att fortsätta
skapa värde för sina ägare.
De långsiktiga finansiella målen kommer att kvarstå. Tillväxtmålet är att uppnå en genomsnittlig
årlig omsättningstillväxt på över 5 % från såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv. Fiskars
förutser tillväxtpotential i sina huvudmarknader och –kategorier och söker efter möjligheter inom
nya områden. Förvärv kommer fortsättningsvis att vara ett relevant alternativ för bolaget för att
uppnå de strategiska prioriteterna och de långsiktiga finansiella målen.
F: Jag äger elva (11) Fiskarsaktier. Hur många Wärtsiläaktier skulle jag få om styrelsen skulle besluta
att dela ut aktier på basis av bemyndigandet?
Enligt förslaget bemyndigas styrelsen att besluta om aktiedividenden så att aktieägare skulle få två
(2) Wärtsiläaktier för varje fem (5) aktier som ägs i Fiskars.
Till exempel, om en aktieägare skulle äga elva (11) Fiskarsaktier skulle aktieägaren få fyra (4)
Wärtsiläaktier. Aktiebråkdelarna (i detta exempel en (1) aktie) skulle utbetalas till aktieägaren i
kontant.
F: Hur skulle aktiebråkdelar till Wärtsiläaktier behandlas om styrelsen skulle besluta att dela ut aktier
på basis av bemyndigandet?
På grund av det förslagna utdelningsförhållandet (2:5) skulle bråkdelar till Wärtsiläaktier uppstå.
Enligt förslaget skulle aktiebråkdelar inte utdelas i form av aktier, utan ett motsvarande
kontantbelopp skulle kompenseras till aktieägare i kontant. Aktieägare kan endast erhålla hela
Wärtsiläaktier.
På ett generellt plan kommer aktiebråkdelarnas värde inte att vara betydande och utbetalningens
implementeringsmetod kommer inte att vara relevant ur aktieägarnas perspektiv.
Gällande de praktiska frågorna skulle styrelsen vara bemyndigad att besluta om samtliga övriga
villkor som hänför sig till verkställandet av utbetalningen av kontantkompensationen för
aktiebråkdelar. Styrelsen kunde t.ex. besluta att aktiebråkdelarna sammanläggs och säljs på
marknaden och intäkterna utdelas proportionellt i kontant till de Fiskars aktieägare som är
berättigade till aktiebråkdelar, eller alternativt att ett motsvarande belopp betalas till dessa
aktieägare från Fiskars medel.
F: Jag äger endast en (1) Fiskarsaktie. Skulle jag få Wärtsiläaktier om styrelsen beslutar att dela ut
aktier på basis av bemyndigandet?
Du skulle inte få Wärtsiläaktier eftersom utdelningsförhållandet är 2:5. Din ena aktie är dock en
aktiebråkdel som berättigar till Wärtsiläaktier och du skulle få ett motsvarande belopp i kontant.
Aktieägare som äger mindre än fem (5) aktier skulle endast få en kontantkompensation för sina
aktiebråkdelar.
F: Om förslaget godkänns och en aktiedividend skulle utbetalas, behöver aktieägare vidta åtgärder
för att få sina Wärtsiläaktier?
Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att få sina aktier.
F: När får jag mina Wärtsiläaktier om ordinarie bolagsstämman besluter att godkänna förslaget?
Detta beror på när styrelsen besluter att dela ut aktiedividenden på basis av bemyndigandet. Dock
väntar sig styrelsen för närvarande att besluta om aktiedividendutdelningen i sitt möte som
planeras hållas den 6.6.2019. Förutsatt att styrelsen fattar beslutet denna dag är lossningsdagen

för aktiedividenden den 7.6.2019, avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen den
11.6.2019. Utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant skulle vara den 17.6.2019.
F: Är jag skyldig att betala skatt till följd av erhållna Wärtsiläaktier om styrelsen besluter att dela ut
aktiedividenden på basis av bemyndigandet?
På ett generellt plan anses en aktiedividend vara beskattningsbar finsk inkomst för aktieägare på
samma sätt som en kontantdividend.
Om styrelsen besluter att dela ut aktiedividenden, kommer Fiskars att, enligt vad som är tillämpligt,
innehålla förskottsinnehållning eller källskatt från den eventuella kontantkompensation som
utbetalas till en aktieägare som kompensation för aktiebråkdelar. Den utdelade aktiedividenden
och/eller aktiebråkdelarna kommer inte att beaktas i beräkningen av förskottsinnehållnings- eller
källskattebeloppet som innehålls från kontantdividenderna (med skilda avstämningsdagar) som
ordinarie bolagsstämman (dividendutdelningen i mars 2019) och styrelsen på basis av
bemyndigandet (dividendutdelningen uppskattningsvis i september 2019) väntas besluta om.
Till den delen det innehållna beloppet inte täcker skatten som ska betalas av aktieägaren, är
aktieägaren skyldig att ta hand om skattebetalningen och, vad gäller begränsat skattepliktiga,
skattedeklareringen till den finska Skatteförvaltningen.
Om styrelsen besluter att dela ut aktiedividenden, skulle Fiskars betala överlåtelseskatten till följd
av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning samt sköter om att informera den finska
Skatteförvaltningen om betalningen av överlåtelseskatten. Enligt de erhållna förhandsavgörandena,
bör det överlåtelseskattebelopp som betalats för en aktieägares räkning inte tas i beaktande som
aktieägarens dividend i förskottsinnehållnings- eller källskattebeloppet som Fiskars kommer att
innehålla.
F: Vad är Wärtsiläaktiernas anskaffningspris och anskaffningstid för beskattningsändamål?
På basis av de erhållna förhandsavgörandena är Wärtsiläaktiernas anskaffningspris Wärtsiläs
akties volymvägda genomsnittskurs på det datum då aktiedividenden är utdragbar. Dock är
förhandsavgörandena inte ännu slutliga och kan överklagas av enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt till förvaltningsdomstol fram till den 22 februari 2019. Wärtsiläaktiernas
anskaffningstid är datumet då aktiedividenden är utdragbar.
F: Var kan jag hitta ytterligare information om Wärtsilä?
Ytterligare information finns på Wärtsiläs investerarsida https://www.wartsila.com/sv/investerare.
Genom att följa med Wärtsiläs kursutveckling kan du få fram vad Wärtsiläs aktiekurs (och värdet på
aktiedividenden som eventuellt utdelas) är vid en viss tidpunkt.
F: Innebär förslaget att Fiskars anser att Wärtsiläs framtidsutsikter inte är lovande?
Fiskars har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, men innehavet är inte en del av Fiskars
affärsverksamhet. Under årens lopp har Fiskars minskat på sitt innehav i Wärtsilä och använt
intäkterna till både extra dividender samt förvärv.
Efter en eventuell utdelning av den föreslagna aktiedividenden skulle Fiskars-koncernens värdering
i huvudsak basera sig på Fiskars affärsverksamhet.
Fiskars styrelse har övervägt olika alternativ för att avyttra sina Wärtsiläaktier. Slutligen ansåg
styrelsen att en utdelning av aktierna som en extra dividend till Fiskars aktieägare var det bästa
alternativet ur aktieägarnas perspektiv.
Wärtsiläs framtidsutsikter har inte varit en faktor i denna bedömning. Fiskars-koncernen har ingen
insiderinformation avseende Wärtsilä.

Frågor och svar gällande Fiskars ordinarie bolagsstämma 2019
Hurdant är förslaget om styrelseledamöternas arvoden jämfört med de
arvoden som betalats ut under tidigare år?
Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro,
styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000
euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommiténs möten
betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett
mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett
mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers
ordföranden. Det föreslås att för granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000
euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till
de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till
granskningskommitténs ordförande.
Arvoden förblir på samma nivå som förra perioden.

Föreslår nomineringskommitté förändringar i styrelsesammansättningen?
Styrelsens nomineringskommitté föreslår till bolagsstämman att följande personer återväljs till
styrelsen: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian
Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Gustaf Gripenberg och Ingrid Jonasson Blank har
meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen.
Information om erfarenhet och tidigare befattningar samt en uppskattning i fråga om beroendehet till
bolaget och bolagets betydande aktieägare, för de som har förslagit till styrelsemedlemmar finns
tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.

Varför föreslår styrelsen att den skall bemyndigas att besluta om förvärv av
egna aktier?
Enligt aktiebolagslagen kan ett bolag inte förvärva egna aktier utan bolagsstämmobeslut eller utan
bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt
högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital på
följande sätt: Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.
Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som
vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets
incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.
Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta
bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2020 och upphäver det av
ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigande till styrelsen.

Varför föreslår styrelsen att de skall bemyndigas att besluta om överlåtelse av
egna aktier?
Enligt aktiebolagslagen kan ett bolag inte överlåta egna aktier utan bolagsstämmobeslut eller utan
bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelsen av
sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera
omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt på följande sätt: Bolagets egna aktier får överlåtas till
exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets
kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen besluter om samtliga övriga
villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2020 och
upphäver det av ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Vem har rätt att delta i bolagsstämman år 2019 och när är den sista möjliga
dagen att köpa aktier om man vill delta i bolagsstämman?
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 1.3.2019 har
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 8.3.2019 kl.16.00, vid
vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka
han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 1.3.2019 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 8.3.2019 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas
del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.
Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga
anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av
fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler
ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets
aktieägarförteckning senast 8.3.2019 kl. 10.00.

Vad ska jag göra om jag har skickat en fullmakt till någon men ångrat mig?
En fullmakt kan återkallas när som helst, men återkallelsen borde meddelas skriftligen till den som
mottagit fullmakten. För anmälan till bolagsstämman borde man säkerställa att rätt person är anmäld
till Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma som deltagare eller som ombud.

Dividendbetalningar – vem har rätt till dividend?
Enligt aktiebolagslagen har den som antecknats såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning på
den avstämningsdag som fastställts av bolagsstämman rätt till dividend.
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Dividenden betalas i två rater i år. Den första raten utbetalas till en aktieägare som köper eller äger en
aktie senast på bolagsstämmodagen, i år 13.3.2019. Då är köparen registrerad som aktieägare på
avstämningsdagen för dividendbetalning, i år 15.3.2019, när aktieaffären clearats (T+2, affärsdagen
plus två clearingdagar).
Den andra raten utbetalas i september 2019. Avstämningsdagen för dividenden och
utbetalningsdagen skall publiceras efter styrelsens beslut.

Begrepp gällande dividendbetalning
Lossningsdag:
Generellt är dividendens lossningsdag den på bolagsstämmodagen följande dagen. I praktiken
lösgörs dividenden kl. 24 natten mellan bolagsstämmodagen och därpå följande dag. Om man köper
en aktie efter att dividenden lösgjorts är köparen inte berättigad till dividenden även om aktien skulle
ha köpts före avstämningsdagen. Dividenden utbetalas då till säljaren.
Avstämningsdag:
Enligt Euroclear Finland Oy:s regler är avstämningsdagen för dividendbetalning den tredje
clearingdagen efter bolagsstämman. Avstämningsdagen för andra raten skall publiceras efter
styrelsens beslut.
Betalningsdag: Dividendens betalningsdag är tidigast den femte bankdagen efter avstämningsdagen,
vilket är för första raten 22.3.2019. Utbetalningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens
beslut.

Hur är styrelsens förslag till bolagsstämman och bolagsstämmobesluten
tillgängliga för aktieägarna?
Styrelsens och kommittéernas förslag som är på bolagstämmans föredragningslista samt
bolagsstämmokallelsen är tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com samt på
bolagsstämman. Bolaget publicerar bolagsstämmobesluten med ett börsmeddelande.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats senast 27.3.2019.
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