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Stockmann Oyj 

Osakeanti enintään 100 000 000 Konversio-osaketta  

Merkintähinta 0,9106 euroa Konversio-osakkeelta 

Tämä esite (”Esite”) on laadittu Suomessa perustetun julkisen osakeyhtiön Stockmann Oyj Abp:n (”Stockmann” tai ”Yhtiö”) osakeannin 
yhteydessä. Stockmann jätti 6.4.2020 Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta (”Saneerausmenettely”). 
Stockmannille on vahvistettu 9.2.2021 saneerausohjelma (”Saneerausohjelma”), jota Stockmann toteuttaa tämän Esitteen päivämääränä. 
Saneerausohjelmaa on oikaistu Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 17.5.2021. Viittaukset Saneerausohjelmaan tässä Esitteessä koskevat 
Saneerausohjelmaa sellaisena kuin se kulloinkin on tuomioistuimen vahvistamana voimassa. Saneerausmenettely on lakannut 
Saneerausohjelman vahvistamisella 9.2.2021. Saneerausohjelman mukaisesti Konvertointikelpoisen saneerausvelan haltijoilla (määritelty 
jäljempänä) ja Konvertointikelpoisen Hybridilainan haltijoilla (määritelty jäljempänä) on oikeus konvertoida velkasaataviaan Yhtiön 
osakkeiksi (”Osakkeet”) tässä Esitteessä kuvattujen osakeannin (”Osakeanti”) ehtojen mukaisesti.  

Saneerausohjelman mukaisesti Vakuudettomasta saneerausvelasta (jäljempänä määritellyllä tavalla ja jäljempänä mainituin poikkeuksin) 
leikataan 20 prosenttia, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 prosentin osuus Vakuudettomasta 
saneerausvelasta Osakkeiksi. Yhtiö on 17.12.2015 laskenut liikkeelle alun perin 85 miljoonan euron määräisen hybridilainan 
(ISIN:FI4000188776) (”Hybridilaina”). Saneerausohjelman mukaisesti Hybridilainasta (mukaan lukien sille 8.4.2020 asti kertynyt korko) on 
leikattu 50 prosenttia 26.3.2021 ja loppu 50 prosenttia konvertoidaan Osakkeiksi. Mikäli Hybridilainan velkoja ei halua konvertoida 50 
prosentin leikkaamatonta osuutta Hybridilainaa koskevasta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus. Edelleen tiettyjen Saneerausohjelmassa 
tarkoitettujen ehdottomaksi ja riidattomaksi muuttuneiden vakuudettomien saneerausvelkojen haltijoilla on oikeus konvertoida 20 prosenttia 
tällaisesta vakuudettomasta saneerausvelasta Osakkeiksi sen jälkeen, kun kyseinen saatava on tullut lopulliselta määrältään vahvistetuksi. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Saneerausohjelman mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 
100 000 000 uuden Osakkeen (”Konversio-osakkeet”) suunnatusta osakeannista Konvertointikelpoisen saneerausvelan haltijoille (määritelty 
jäljempänä) ja Konvertointikelpoisen hybridilainan konvertoijille (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus on 18.5.2021 päättänyt Osakeannista, 
joka koostuu Konversio-osakkeiden annista Konversioon oikeutetuille (määritelty jäljempänä) Suomessa ja Euroopan talousalueella sekä 
tietyissä muissa maissa. 

Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä” tai ”Evli”) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. 

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Konversio-osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin 
pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella STOCKA. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä arviolta 
7.7.2021 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Osakeannissa allokoidut Konversio-osakkeet kirjataan 
Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämille arvo-osuustileille arviolta 6.7.2021. Osakkeet selvitetään Euroclear Finlandin 
järjestelmässä. 

Osakeannin merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 24.5.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 18.6.2021 kello 16.00 Suomen aikaa, ellei 
Merkintäaikaa pidennetä. Ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän Esitteen kohdassa ”Osakeannin 
ehdot”. 

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen 
muutosten mukaisesti (”Yhdysvaltojen arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä 
siis saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti, lukuun ottamatta transaktioita, jotka eivät edellytä 
Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaista rekisteröintiä. Osakkeita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltojen 
arvopaperilain Regulation S -säännöstä (”Regulation S -säännös”). Jollei Esitteessä ole muuta todettu ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, 
henkilöt, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, 
Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä tai muussa valtiossa, jossa Konversio-osakkeiden antaminen ei olisi soveltuvan paikallisen 
lainsäädännön mukaan sallittua (”Rajoitetut Maat”), eivät välttämättä ole oikeutettuja merkitsemään Konversio-osakkeita Osakeannissa. 

Katso Konversio-osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta ”Riskitekijät” sivulta 8 alkaen. 

Pääjärjestäjä 
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TÄRKEÄÄ TIETOA 

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen Osakeannin yhteydessä seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen) 
(”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 
(muutoksineen) (”Esiteasetus”), komission delegoitu asetus (EU) 2019/980, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta 
(liitteet 3 ja 12) (muutoksineen), komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa 
mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. 

Tämä Esite on laadittu Esiteasetuksen 14 artiklan mukaisena yksinkertaistettuna esitteenä. Esite sisältää myös Esiteasetuksen 7 artiklan 
mukaisen tiivistelmän vaaditussa muodossa. Esitteestä ja tiivistelmästä on laadittu englanninkielinen asiakirja, joka vastaa suomenkielistä 
Esitettä tiettyjä muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta on 
toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen Esiteasetuksen mukaisesti. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että 
se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan 
hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa 
arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. Tämän Esitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA 35/02.05.04/2021. Mikäli 
alkuperäisen suomenkielisen Esitteen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.  

Tässä Esitteessä termit ”Yhtiö”, ”Stockmann” tai ”Stockmann-konserni” tarkoittavat Stockmann Oyj Abp:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei 
asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Stockmann Oyj Abp:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintayksikköä. Viittauksilla 
liittyen osakkeisiin, osakepääomaan tai hallinnointitapaan tarkoitetaan kuitenkin Stockmann Oyj Abp:n Osakkeita, osakepääomaa ja 
hallinnointitapaa.  

Monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, 
Uudessa-Seelannissa, Venäjällä tai muussa valtiossa, jossa Konversio-osakkeiden antaminen ei olisi soveltuvan paikallisen lainsäädännön 
mukaan sallittua, Osakkeiden tarjoaminen on lakisääteisten rajoitusten alaista (rajoitukset koskevat esimerkiksi rekisteröintiä, listalleottoa, 
edellytyksiä sekä muita asioita). Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisissa maissa, joissa tällainen 
tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön tai Pääjärjestäjän toimesta ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia Esitteen (tai muun Osakeantiin 
liittyvän tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen 
jakaminen voi muutoin johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. 

Osakkeita ei saa tarjota suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa levittää tai julkaista 
valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tule tekemään mitään 
toimenpiteitä Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Pääjärjestäjä kehottavat tämän Esitteen haltuunsa 
saavia henkilöitä hankkimaan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota sijoittajille 
Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa tilanteessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu.  

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai missään Yhdysvaltain 
osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, 
toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa 
tämän Esitteen jakelua. Tätä Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. 
Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Yhtiö tai 
Pääjärjestäjä eivät ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia 
riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Yhtiö varaa oikeuden yksinomaisella harkinnallaan päättää 
sellaisen Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustaja uskoo voivan johtaa minkä tahansa lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen, 
hylkäämisestä.  

Sijoittajien ei tule pitää tässä Esitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena, sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi konsultoida 
omaa neuvonantajaansa, tilintarkastajaansa tai yritysneuvojaansa koskien oikeudellista sekä sijoitus- ja veroneuvonantoa sekä muita 
Osakeantiin liittyviä näkökohtia, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi. 

Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin sekä Stockmannin julkistamiin 
pörssitiedotteisiin. Stockmann tai Pääjärjestäjä eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai 
lausuntoja.  

Tämän Esitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa muulloin kuin 
Esitteen päivämääränä tai että Stockmannin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli 
tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee, sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista 
Konversio-osakkeilla Helsingin Pörssissä, merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa 
arvopapereiden arviointiin, Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Tämä Esite on voimassa, kunnes kaupankäynti 
Konversio-osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä. Velvollisuutta täydentää Esitettä, jos ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olennaisia 
virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei ole enää silloin, kun Esite ei ole enää voimassa. 

  



iii 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

TÄRKEÄÄ TIETOA ........................................................................................................................................... II 

TIIVISTELMÄ ..................................................................................................................................................... 1 

JOHDANTO JA VAROITUKSET ..................................................................................................................... 1 

KESKEISIÄ TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA .................................................................................... 1 

KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA .................................................................................................... 4 

KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA KAUPANKÄYNNIN 
KOHTEEKSI OTTAMISESTA ......................................................................................................................... 5 

RISKITEKIJÄT .................................................................................................................................................... 8 

A. SANEERAUSOHJELMAAN JA SEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ............................... 8 

B. TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ............................................................................... 13 

C. STOCKMANNIN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ .............................................................. 16 

D. STOCKMANNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ .................................... 25 

E. YHTIÖN TALOUDELLISEEN TILANTEESEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ............................................... 26 

F. OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ..................................................................................................... 28 

G. OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ...................................................................................................... 29 

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ ........................................................................................................................... 31 

OSAKEANNIN EHDOT .................................................................................................................................... 32 

YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖS ................................................................................... 32 

YLEISTÄ OSAKEANNISTA .......................................................................................................................... 32 

OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN .............................................................................................................. 32 

MERKINTÄOIKEUS....................................................................................................................................... 32 

TIETYILLÄ ALUEILLA ASUVAT OSAKKEENOMISTAJAT ................................................................... 34 

MERKINTÄHINTA ......................................................................................................................................... 34 

MERKINNÄN TEKEMINEN .......................................................................................................................... 34 

MERKINTÄHINNAN MAKSAMINEN ......................................................................................................... 34 

KONVERSIO-OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA JA -PAIKKA .................................................................. 35 

MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN TAI HYLKÄÄMINEN ...................................................................... 36 

TIETO OSAKEANNIN TULOKSESTA JA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMISESTÄ ................................. 36 

KONVERSIO-OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI 
KONVERSIO-OSAKKEILLA ......................................................................................................................... 36 

MERKINTÖJEN PERUMINEN TIETYISSÄ OLOSUHTEISSA .................................................................. 37 

MUUT ASIAT .................................................................................................................................................. 37 

OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET ......................................................................................................... 38 

MAKSUT JA KULUT ..................................................................................................................................... 38 

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN ................................................... 38 

ESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT TAHOT ............................................................................................ 39 

ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS .............................................................................................................. 39 

ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT ................................................................................ 39 

ESITTEEN JA ENGLANNINKIELISEN ASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO .......................................... 39 

VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN ............................................................... 39 



iv 

 

TULEVAISUUDESSA SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA ......................................................................... 39 

TALOUDELLISTEN TIETOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN ........................ 39 

HISTORIALLISET TILINPÄÄTÖKSET ........................................................................................................ 39 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT ......................................................................................................... 40 

TILINTARKASTAJAT .................................................................................................................................... 40 

MUU INFORMAATIO .................................................................................................................................... 40 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT ............................................................................................. 42 

OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ ............................................................... 43 

OSAKEANNIN TAUSTA ............................................................................................................................... 43 

HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ ........................................................................................................ 43 

PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS ....................................................................................... 44 

KÄYTTÖPÄÄOMALAUSUNTO ................................................................................................................... 45 

OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA ............................................................................................................. 46 

STOCKMANNIN LIIKETOIMINTA .............................................................................................................. 47 

YLEISTÄ ......................................................................................................................................................... 47 

KONSERNIN OIKEUDELLINEN RAKENNE .............................................................................................. 47 

STRATEGIA JA VISIO 2021-2023 ................................................................................................................. 47 

TALOUDELLISET TAVOITTEET ................................................................................................................. 48 

LIIKETOIMINTA ............................................................................................................................................ 48 

ASIAKKAAT JA ASIAKASPALVELU ......................................................................................................... 49 

TAVARANHANKINTA .................................................................................................................................. 49 

LOGISTIIKKA JA VARASTONHALLINTA ................................................................................................. 50 

FRANCHISING-KUMPPANIT ....................................................................................................................... 50 

KILPAILU ........................................................................................................................................................ 50 

STOCKMANNIN BRÄNDI JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ................................................. 50 

ERIKOISKAMPANJAT JA OHJELMAT ....................................................................................................... 51 

HENKILÖSTÖ ................................................................................................................................................. 51 

YMPÄRISTÖ ................................................................................................................................................... 51 

VASTUULLISUUS .......................................................................................................................................... 52 

INVESTOINNIT .............................................................................................................................................. 53 

OIKEUDENKÄYNNIT ................................................................................................................................... 53 

OLENNAISET SOPIMUKSET ....................................................................................................................... 55 

YHTIÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS, TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA LÄHIAJAN 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT ................................................................................................................................. 56 

TIIVISTELMÄ VIIMEAIKAISISTA TIEDOTTEISTA ................................................................................. 56 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT .................................................................................................................... 57 

VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT .......................................... 58 

ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA .......................................................................................................... 65 

YHTIÖN HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT .......................................................................... 65 

KONSERNIN TULOSLASKELMA ................................................................................................................ 65 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA .................................................................................................. 66 

KONSERNIN TASE ........................................................................................................................................ 66 



v 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA ..................................................................................................... 68 

KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA ..................................................................................................................... 69 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT ........................................................................................................ 70 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT ................................................................................................. 71 

ERÄIDEN VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTTÄMINEN ......................................... 72 

HALLINTO ......................................................................................................................................................... 74 

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ ..................................................................................................................... 74 

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ .................................................................................................... 77 

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT ................................................................................................................ 77 

TARKASTUSVALIOKUNTA ........................................................................................................................ 77 

HENKILÖSTÖ- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA ..................................................................................... 78 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA .................................................................................. 79 

YHTIÖN HALLITUSTA JA JOHTOA KOSKEVA LAUSUNTO ................................................................. 79 

ETURISTIRIIDAT ........................................................................................................................................... 80 

PALKITSEMINEN .......................................................................................................................................... 80 

TILINTARKASTAJAT .................................................................................................................................... 82 

LÄHIPIIRILIIKETOIMET............................................................................................................................... 83 

YLEISTÄ ......................................................................................................................................................... 83 

OMISTUSRAKENNE ........................................................................................................................................ 84 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA.................................................................................................................. 85 

YLEISTÄ ......................................................................................................................................................... 85 

TIETOA OSAKKEISTA .................................................................................................................................. 85 

OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET ........................................................................................................ 87 

OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN ................................................................................................................. 91 

JÄRJESTÄMISSOPIMUS ............................................................................................................................... 91 

PALKKIOT JA KULUT .................................................................................................................................. 91 

OSAKEANTIIN LIITTYVÄT INTRESSIT .................................................................................................... 91 

OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN .............................................................................................................. 91 

KONVERSIO-OSAKKEIDEN OTTAMINEN PÖRSSILISTALLE ............................................................... 91 

YLEISTÄ ......................................................................................................................................................... 91 

SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT ........................................................................................................ 93 

YLEISTÄ ......................................................................................................................................................... 93 

KAUPANKÄYNTI JA KAUPPOJEN SELVITYS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ............................................. 94 

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ...................................................................................................................... 94 

SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO .......................................................................................................... 96 

VEROTUS ........................................................................................................................................................... 97 

SUOMEN VEROTUS ...................................................................................................................................... 97 

YLEISTÄ ......................................................................................................................................................... 97 

OSAKKEIDEN MERKINTÄHINNAN MAKSAMINEN KUITTAAMALLA .............................................. 98 

OSINKOJEN JA PÄÄOMANPALAUTUSTEN VEROTUS .......................................................................... 98 

LUOVUTUSVOITTOVEROTUS .................................................................................................................. 100 

VARAINSIIRTOVEROTUS ......................................................................................................................... 101 



vi 

 

OIKEUDELLISET SEIKAT ........................................................................................................................... 103 

ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT ................................................................ 103 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT ...................................................................................................... 104 

 



1 

 

TIIVISTELMÄ 

Johdanto ja varoitukset 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osiot, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee 
esittää Esiteasetuksen mukaisesti. Tätä tiivistelmää tulee lukea Esitteen johdantona. Sijoittajan tulee perustaa 
päätöksensä sijoittaa arvopapereihin Esitteeseen kokonaisuutena. Arvopapereihin sijoittava sijoittaja voi 
menettää kaiken tai osan sijoitetusta pääomasta. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä 
tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen 
oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa siviilioikeudellisesti 
tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, 
epätarkka tai epäjohdonmukainen tai jos tiivistelmässä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa anneta 
keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Osakkeisiin. 

Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot ovat seuraavat:  

Liikkeeseenlaskijan nimi: Stockmann Oyj Abp 

Osoite:  Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki 

Yritys- ja yhteisötunnus: 0114162-2 

Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 743 700 IFQI6W 89M 1IY95 

Osakkeiden ISIN-tunnus:  FI0009000251 

Finanssivalvonta on asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) mukaisena toimivaltaisena viranomaisena 
hyväksynyt tämän esitteen (”Esite”) 18.5.2021. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen vain siltä osin, 
että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. 
Tätä Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä 
Esite koskee. Tämän Esitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA 35/02.05.04/2021. 

Toimivaltaisen viranomaisen, joka hyväksyy tämän Esitteen, eli Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat seuraavat:  

Finanssivalvonta 
PL 103 
00101 Helsinki 
Puhelinnumero: +358 9 183 51 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@fiva.fi. 

Keskeisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan rekisteröity toiminimi on Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”, ”Liikkeeseenlaskija” tai 
”Yhtiö”) ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 0114162-2 ja oikeushenkilötunnuksella (LEI-tunnus): 743 
700 IFQI6W 89M 1IY95. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja siihen sovelletaan Suomen 
lakia. 

Yleistä 

Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa monipuolisen, 
laadukkaan ja vastuullisen valikoiman muodin, kauneuden ja kodin tuotteita tavarataloissa, muotimyymälöissä ja 
verkkokaupoissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1862 ja rekisteröity kaupparekisteriin 20.1.1919. Yhtiö on 
listautunut Helsingin pörssiin vuonna 1942 ja se on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) 
päälistalla. Yhtiö harjoittaa kaupparekisteriin rekisteröityä toimintaa eli tavaratalotoimintaa, verkkokauppaa ja 
muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiöllä on kaksi liiketoimintadivisioonaa 
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Stockmann ja Lindex. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa sekä 
verkkokaupan kautta.  

Stockmann jätti 6.4.2020 Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta 
(”Saneerausmenettely”). Stockmannille on vahvistettu 9.2.2021 saneerausohjelma (”Saneerausohjelma”), jota 
Stockmann toteuttaa tämän Esitteen päivämääränä. Saneerausohjelmaa on oikaistu Helsingin käräjäoikeuden 
päätöksellä 17.5.2021. Saneerausmenettely on lakannut Saneerausohjelman vahvistamisella 9.2.2021. 
Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa 
sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen 
kiinteänä osana Stockmann-konsernia. 

Suurimmat osakkeenomistajat 

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämässä osakasluettelossa 
13.5.2021 olleet Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, % 
Föreningen Konstsamfundet-ryhmä1 10 552 933 14,05 14,05 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma 7 196 876 9,58 9,58 
Hc Holding Oy Ab 6 434 262 8,57 8,57 
Svenska Litteratursällskapet i Finland 6 036 393 8,04 8,04 
Niemistö Kari Pertti Henrik 4 520 544 6,02 6,02 
Etola Oy 3 251 093 4,33 4,33 
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland2 1 646 986 2,19 2,19 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto 1 409 880 1,88 1,88 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen 1 210 581 1,61 1,61 
Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och 
Julius Polins Fond 1 098 082 1,46 1,46 
10 suurinta omistajaa yhteensä 43 357 630 57,73 57,73 
Muut 31 744 139 42,27 42,27 
Yhteensä 75 101 769 100 100 
Yhtiön omat osakkeet 0 0 0 
Yhtiön Osakkeet yhteensä 75 101 769 100 100 

1 Sisältäen Föreningen Konstsamfundet r.f.:n ja Mercator Media Ab:n omistamat osakkeet. 
2 Sisältäen Folkhälsan Samfundet i Svenska Finlandin ja Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr:n 
omistamat osakkeet. 

Yhtiössä ei ole tämän Esitteen päivämääränä osakkeenomistajaa, jolla olisi arvopaperimarkkinalain (746/2012, 
muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 2 luvun 4 §:n mukainen määräysvalta Yhtiössä. 

Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 

Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Roland Neuwald (puheenjohtaja), Leena Niemistö (varapuheenjohtaja), Stefan 
Björkman, Esa Lager, Tracy Stone, Anne Kuittinen, ja Harriet Williams. Stockmannin johtoryhmään kuuluvat Jari 
Latvanen (toimitusjohtaja), Susanne Ehnbåge, Annelie Forsberg, Pekka Vähähyyppä, Jukka Naulapää ja Tove 
Westermarck. 

Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, KHT Terhi Mäkisen toimiessa 
päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on 
tilintarkastanut KHT Henrik Holmbom sekä KHT Marcus Tötterman, molemmat edustaen tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab:tä. 

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitettävät valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Stockmannin 
tilintarkastamattomasta johdon osavuotisesta selvityksestä 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, 
sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä EU:ssa 
käyttöön otettujen IFRS-standardien mukaisesti laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2020 
sisältäen tilintarkastamattomat oikaistut vertailutiedot tilikaudelta 2019. 



3 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Stockmannin keskeisiä tunnuslukuja ilmoitettuina päivinä ja ajanjaksoina: 

 
31.3. ja 31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12. ja 31.12.  
päättynyt vuosi 

 2021 2020 2020 2019 

 (tilintarkastamaton) 

(tilintarkastettu, 
jollei toisin 
mainittu) 

(tilintarkasta-
maton)1 

(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)     

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT     
Liikevaihto 155,7 168,4 790,7 960,4 
Liikevoitto/-tappio -27,7 -27,8 -252,4 24,1 
Osuus liikevaihdosta, %3 n/a n/a -31,9 2,5 
Tilikauden voitto/tappio -29,5 -35,3 -291,6 -45,6 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,41 -0,52 -4,05 -0,72 
Korollinen nettovelka 649,7 939,9 702,52 900,2 
Liiketoiminnan nettorahavirta -16,9 -22,4 147,4 102,3 
Investointien nettorahavirta -2,7 -8,8 -10,0 116,8 
Rahoituksen nettorahavirta -15,6 28,1 -11,5 -238,8 
Taseen loppusumma 1 357,9 1 672,2 1 428,1 1 690,3 
Oma pääoma yhteensä 173,9 414,0 209,0 469,6 

1 Kiinteistöjen arvostamisessa on vuonna 2020 siirrytty aikaisemmin käytetystä IAS 16 mukaisesta uudelleenarvostumallista 
hankintamenomalliin. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena tilikauden 2019 vertailutiedot on IAS 8 -standardin mukaisesti oikaistu 
tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena taseen omaan pääomaan sisältyvä uudelleenarvostusrahasto 
on peruutettu, ja vastaavasti taseen eriä maa ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, kertyneet voittovarat sekä laskennalliset verovelat 
on oikaistu. Konsernituloslaskelman osalta poistoja ja tuloveroja on oikaistu. 
2 Tilintarkastamaton. 
3 Ne tunnusluvut, joiden kohdalla on esitetty ”n/a”, ovat tunnuslukuja, joita ei esitetä Yhtiön johdon osavuotisissa selvityksissä vuoden 
ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

 Stockmann voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa ja saneerausvelkojen takaisinmaksussa, 
jolloin Yhtiö saattaisi joutua hakeutumaan konkurssiin. 

 Saneerausohjelman määräykset ja sen toteutukseen liittyvät riskit saattavat olennaisesti rajoittaa ja 
hankaloittaa Stockmannin mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaansa sekä heikentää Stockmannin 
suhteita sen keskeisiin sidosryhmiin.   

 Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin 
liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen, asiakasmäärien vähentymisen, 
kuluttajakäyttäytymisen muutosten ja Stockmannin sidosryhmien kohtaamien hankaluuksien 
seurauksena. 

 Kansainvälisten markkinoiden häiriöt sekä epäsuotuisa taloudellinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti 
Stockmannin toimialaan, liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

 Stockmannin liikevoitto ja tulos riippuvat siitä, kuinka hyvin se pystyy tarjoamaan vetovoimaisia tuotteita 
ja palveluita kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan, ennakoimaan trendejä sekä reagoimaan 
kulutustottumusten muutoksiin riittävän nopeasti. 

 Stockmann saattaa epäonnistua verkkokaupan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattamisessa. 

 Stockmannin kannattavuus riippuu osaksi tavaratalojen säilymisestä merkityksellisinä Stockmannin 
asiakkaille. 

 Epäonnistuminen logistiikan tai varastotason hallinnassa, häiriöt tuotannossa tai kolmansien 
logistiikkapalvelujen tarjoajien toimituspalveluissa ja tietoliikenteessä sekä toimitusketjujen 
vastuulliseen hallintaan liittyvät epäonnistumiset voivat vaikuttaa haitallisesti Stockmannin toiminnan 
tuloksellisuuteen. 

 Stockmann ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi, tai sen strategia voi 
osoittautua virheelliseksi suhteessa vallitseviin markkinaolosuhteisiin ja trendeihin, millä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin kannattavuuteen ja Saneerausohjelman toteuttamiseen. 

 Stockmann ei suojaa valuuttakurssi- ja korkoriskejä Esitteen päivämääränä. 



4 

 

 Stockmannin tuleva kehitys sekä velanmaksukyvyn ylläpitäminen edellyttävät vahvaa kassavirtaa. 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Yhtiölle vahvistetun Saneerausohjelman määräysten mukaisesti 
valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta 
osakeannista Saneerausohjelman tarkoittamille vakuudettoman saneerausvelan ja hybridilainan haltijoille. Yhtiön 
hallitus on päättänyt 18.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 
enintään 100 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Konversio-osakkeet annetaan Saneerausohjelmasta ilmeneville 
vakuudettoman saneerausvelan velkojille ja hybridilainan velkojille Saneerausohjelmassa yksilöityjen ja/tai 
Saneerausohjelman mukaisesti 24.5.2021 mennessä lopulliselta määrältään vahvistettujen ehdollisten, 
enimmäismääräisten ja/tai riitaisten saneerausvelkojen osittaiseksi konvertoimiseksi Yhtiön osakkeiksi 
(”Osakkeet”). 

Yhtiön Osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään.  
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI0009000251. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on STOCKA. 
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja ne ovat euromääräisiä. Konversio-osakkeet tuottavat Yhtiön olemassa olevien 
Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet. Konversio-osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön jakamiin osinkoihin 
ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity 
Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa 
etuoikeuden merkitä uusia osakkeita Yhtiössä, oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa 
äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun vapaan oman pääoman varojenjakoon ja oikeuden vaatia osakkeiden 
lunastusta käypään hintaan osakkeenomistajalta, joka omistaa yli 90 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä 
Yhtiössä, sekä muut osakeyhtiölaissa (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) säädetyt oikeudet. 

Yritysten saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) (”Yrityssaneerauslaki”) 58 §:n mukaisesti 
velallisen varoja ei saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana saa jakaa omistajille lukuun 
ottamatta Yrityssaneerauslain 42 § 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua, työn perusteella suoritettavaa ja ohjelman 
mukaista vastiketta tai korvausta.  Yhtiö ei Yrityssaneerauslain ja Saneerausohjelman perusteella saa jakaa 
osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana. Yhtiön Saneerausohjelma on 
vahvistettu 9.2.2021 ja sitä on oikaistu 17.5.2021. Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman on määrä päättyä 
30.4.2028. Yhtiöllä on halutessaan oikeus saada Saneerausohjelma päättymään ennenaikaisesti maksamalla 
velkojille kaikki loput maksamatta olevat maksuohjelman mukaiset suoritukset Saneerausohjelmassa tarkemmin 
määrätyllä tavalla, jolloin myös edellä mainittu varojenjakoa koskeva rajoitus lakkaisi. Yhtiön 7.4.2021 pidetty 
varsinainen yhtiökokous on lisäksi päättänyt Yhtiön osakepääoman alentamisesta tappion kattamiseksi. 
Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti alentamisen rekisteröimistä seuraavien kolmen vuoden 
aikana Yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 
3–5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Velkojalla ei kuitenkaan ole oikeutta vastustaa jakamista, jos 
osakepääomaa on korotettu vähintään alentamismäärällä. Yhtiö tulee lisäksi sitoutumaan arviolta 5.7.2021 
liikkeeseen laskettavaan Joukkovelkakirjalainaan (määritelty jäljempänä) liittyen kovenanttiehtoon, jonka 
perusteella Yhtiö ei saa maksaa osinkoja sinä aikana, kun Joukkovelkakirjalaina (määritelty jäljempänä) on 
liikkeeseen laskettuna, eli arviolta 5.7.2026 asti. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Konversio-osakkeiden listaamiseksi Helsingin 
Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella STOCKA.  

Konversio-osakkeet kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 
6.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin 
Pörssissä arviolta 7.7.2021. 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

 Osakeannin toteutuksen epäonnistuessa tai estyessä Yhtiön Saneerausohjelma saattaisi raueta. 
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 Velkojien, jotka eivät konvertoi saataviaan Osakkeiksi Osakeannissa, saneerausvelkasaatavia leikataan 
Saneerausohjelman määräysten mukaisesti. 

 Osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattaa vaihdella huomattavasti. 

 Yhtiö ei kykene jakamaan varoja osakkeenomistajilleen Saneerausohjelman aikana. 

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Yleistä 

Oikeus merkitä Konversio-osakkeita on jäljempänä määritellyillä Saneerausvelan konvertoijilla ja Hybridilainan 
konvertoijilla sekä 24.5.2021 mennessä Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijilla, joiden 
saatava (i) on Saneerausohjelman perusteella todennettavissa tai Saneerausohjelman valvojan vahvistama tai (ii) 
joille Saneerausohjelman mukainen velkoja on todistettavasti ja pätevästi siirtänyt kyseisen saatavan siten, että 
siirto on todennettavissa (”Konversioon oikeutetut”).  

Saneerausohjelman tultua voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella velkojien saatavien maksu määräytyy 
Saneerausohjelman perusteella. Saneerausohjelmassa Yhtiön vakuudettomat velat muodostuvat 
julkisoikeudellisista veloista, yritystodistusveloista, osto- ja muista veloista (sisältäen muun muassa riidattomat ja 
toteutuneet takausvastuuvelat sekä riidattomat vuokravelat), korvausveloista vuokranantajille ja alivuokralaisille, 
palkkioveloista, Viron sivuliikkeen veloista sekä konserniveloista. Vakuudetonta saneerausvelkaa on myös se 
osuus vakuudella turvatusta saneerausvelasta, jota määrää vakuuden arvo ei kata. Vakuudeton velka koostuu 
pääoman lisäksi mahdollisesta 8.4.2020 mennessä kertyneestä korosta, kuluista ja muista kustannuksista, jotka on 
kaikki huomioitu vakuudettoman saneerausvelan määrässä (jäljempänä ”Vakuudeton saneerausvelka”).  

Saneerausohjelman mukaisesti Vakuudettomasta saneerausvelasta (jäljempänä mainituin poikkeuksin) leikataan 
20 prosenttia, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 prosentin 
osuus Vakuudettomasta saneerausvelasta Yhtiön B-osakkeiksi, joista on yhtiökokouksen 7.4.2021 tekemien 
osakelajien yhdistämistä koskevien päätösten mukaisesti tullut Yhtiön ainoa osakelaji (”Konvertointikelpoinen 
saneerausvelka”) ja lopulle 80 prosentille on vahvistettu maksuohjelma. Saneerausohjelman mukaisesti 
Vakuudettoman saneerausvelan haltijat voivat myös vaihtaa maksuohjelman mukaisen saatavansa Yhtiön 
liikkeeseen laskemaan uuteen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan. Konvertointikelpoiseen saneerausvelkaan 
ei lueta konsernivelkoja, joihin edellä mainittuja määräyksiä ei Saneerausohjelman mukaan sovelleta, eikä tiettyjä 
Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia 
saneerausvelkoja, joiden osalta noudatetaan jäljempänä kuvattuja erityisiä ehtoja. Konvertointikelpoisen 
saneerausvelan konvertoijasta käytetään jäljempänä termiä ”Saneerausvelan konvertoija”.  

Yhtiö on 17.12.2015 laskenut liikkeelle alun perin 85 miljoonan euron määräisen hybridilainan 
(ISIN:FI4000188776), jonka pääomamäärää on kasvatettu marraskuussa 2019 laskemalla liikkeelle uusia osuuksia 
21 miljoonan euron arvosta. Hybridilainaa käsitellään IFRS-standardien mukaisesti laaditussa Stockmannin 
konsernitilinpäätöksessä Yhtiön omana pääomana. Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on   
Saneerausmenettelyn alkaessa ollut 10,75 prosenttia, ja siihen kohdistuva korkovelka per 8.4.2020 on yhteensä  
2 148 237,70 euroa (jäljempänä ”Hybridilaina”).  

Saneerausohjelman mukaisesti Hybridilainasta (mukaan lukien sille 8.4.2020 asti kertynyt korko) leikataan  
50 prosenttia ja loppu 50 prosenttia konvertoidaan Yhtiön Osakkeiksi. Mikäli Hybridilainan velkoja ei halua 
konvertoida 50 prosentin leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus. Saneerausohjelman 
edellyttämä Hybridilainan ensimmäisen 50 prosentin osuuden leikkaus on toteutettu Euroclear Finland Oy:ssä 
täsmäytyspäivällä 25.3.2021 ja se on ollut kirjattuna Hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileillä 26.3.2021 lukien. 
Saneerausohjelman perusteella Hybridilainan haltijalla on oikeus konvertoida jäljellä oleva 50 prosentin osuus 
Hybridilainastaan Yhtiön osakkeiksi (”Konvertointikelpoinen hybridilaina”) ja maksaa osakkeiden 
merkintähinta kuittaamalla se vastaavalla hybridilainasaatavan osalla. Konvertointikelpoisen hybridilainan 
konvertoijasta käytetään jäljempänä termiä ”Hybridilainan konvertoija”.  

Konvertointikelpoisen saneerausvelan ja Konvertointikelpoisen hybridilainan lisäksi Yhtiöllä on tiettyjä 
Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia 
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saneerausvelkoja. Kyseiset velat ovat luonteeltaan saneerausvelkaa, joiden lopullinen määrä tulee vahvistumaan 
vasta tulevaisuudessa. Osakekonversion mahdollisuutta koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa sovelletaan 
myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta saneerausvelasta, mikäli ja siltä osin kuin velat vahvistetaan 
lopulliselta määrältään ehdottomiksi tai riidattomiksi (”Konvertointikelpoiset ehdottomaksi tai riidattomaksi 
muuttuneet velat” ja yhdessä Konvertointikelpoisen hybridilainan ja Konvertointikelpoisen saneerausvelan 
kanssa, ”Konvertoitavat velat”). Konvertointikelpoisen ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen saatavan 
haltija, jonka saatava on 24.5.2021 mennessä vahvistettu lopulliselta määrältään ehdottomaksi tai riidattomaksi, 
on oikeutettu osallistumaan Osakeantiin (”Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoija”). 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”). 

Merkintähinta ja -aika 

Osakekohtainen merkintähinta (vaihtosuhde) on Saneerausohjelman mukaisesti 0,9106 euroa (”Merkintähinta”). 
Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin 8.4.–27.11.2020. 
Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Konversio-osakkeiden merkintäaika alkaa 24.5.2021 klo 10.00 ja päättyy 18.6.2021 klo 16.00 (”Merkintäaika”), 
ellei Merkintäaikaa pidennetä.  

Merkintöjä ottaa vastaan Osakeannin Pääjärjestäjä. Hybridilainan osalta merkintäpaikkana toimivat 
Hybridilainojen konvertoijien tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat tai hallintarekisteröinnin hoitajat. Merkintäajan 
päättymisen jälkeen Pääjärjestäjälle tulleita merkintöjä ei huomioida. Hallitus voi myös päättää Merkintäajan 
pidentämisestä. Jos Merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Osakeannissa annettujen merkintöjen hyväksymisen, 
Konversio-osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin ja Konversio-osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen ajankohtia vastaavasti. Mahdollinen Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote julkistetaan 
viimeistään Merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Jos Osakeantia koskevaa Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, 
olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Konversio-osakkeiden arviointiin 
(”Täydennysperuste”), on Konversioon oikeutetuilla, jotka ovat merkinneet Konversio-osakkeita ennen 
täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme (3) 
pankkipäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että 
Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Konversio-
osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).  

Palkkiot ja kulut 

Stockmann odottaa maksavansa Osakeannin yhteydessä noin 340 000 euroa palkkioina ja kuluina, mukaan lukien 
Pääjärjestäjälle maksettavat palkkiot ja kulut. Konversioon oikeutetuilta ei veloiteta Konversio-osakkeiden 
merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen 
maksun arvo-osuustilin perustamisesta, ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä Hybridilainan velkakirjojen 
säilyttämisestä ja siirroista. Konversio-osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä 
välimiesmenettelyssä noudattaen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä. Elleivät riidan osapuolet 
pääse sopimukseen välimiehestä, hänet määrää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 
Mikäli Konversioon oikeutettu on kuluttajaan rinnasteisessa asemassa oleva luonnollinen henkilö, vastaa Yhtiö 
välimiesmenettelyn kustannuksista sen lopputuloksesta riippumatta, paitsi milloin Konversioon oikeutetun 
esittämät vaatimukset välimiesoikeuden toimesta katsotaan ilmeisen perusteettomiksi. 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Konversio-osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 57,1 prosenttia kaikista Osakkeista 
Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin seurauksena Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä voi 
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nousta enintään 175 101 769 Osakkeeseen, olettaen, että Konversio-osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä 
johtaisi noin 57,1 prosentin omistuksen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen 
määrässä sillä oletuksella, että kukaan nykyisistä osakkeenomistajista ei merkitsisi Konversio-osakkeita.  

Miksi tämä Esite on laadittu? 

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen tarjotakseen Konversio-osakkeita Konversioon oikeutetuille ja jättääkseen 
listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Konversio-osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. 

Osakeannin tarkoitus 

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Saneerausohjelmaa. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön 
liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä 
Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. 
Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta 
välttämättömät investoinnit. 

Saneerausohjelmassa on edellytetty Esitteessä kuvatun Osakeannin järjestämistä Esitteessä kuvatuin ehdoin. 
Konversion tavoitteena on tuoda Saneerausohjelman toteuttamiseen joustavuutta yhdessä Saneerausohjelmassa 
määrättyjen velkojen leikkaamisen kanssa. Mikäli Saneerausohjelmaa ei noudateta, se voidaan tuomioistuimen 
määräyksellä määrätä raukeamaan. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja 
velkojilla on samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos Saneerausohjelmaa ei olisi vahvistettu. 

Osakeannin arvioitu tuotto ja varojen käyttö 

Osakeanti ei kerrytä varoja Yhtiölle, mutta se vähentää toteutuessaan Yhtiön velkoja yhdessä Saneerausohjelmassa 
määrätyn velkojen leikkaamisen kanssa. Osakeannissa tehtävät merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan 
käyttämällä Konversioon oikeutetun saneerausvelkojan Yhtiöltä olevaa saamista osakemerkintöjen maksuun. 
Konversio-osakkeiden Merkintähinnat kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  

Olettaen, että kaikki Konvertointiin oikeutetut käyttävät konversio-oikeuttaan Osakeannissa (tai vaihtoehtoisesti, 
että vastaava määrä leikataan), Yhtiön Vakuudettomien saneerausvelkojen määrä vähenee noin 22,0 miljoonalla 
eurolla ja Hybridilainan määrä (mukaan lukien 8.4.2020 asti kertynyt korko) noin 54,1 miljoonalla eurolla. Yhtiö 
arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan noin 340 000 
euroa.   

Eturistiriidat 

Pääjärjestäjän intressit ovat tavanomaiset liiketaloudelliset intressit rahoitusmarkkinoilla. Pääjärjestäjä ja sen 
lähipiiriyhtiöt ovat kukin tarjonneet, ja saattavat tulevaisuudessa tarjota Stockmannille neuvonanto-, konsultointi- 
ja/tai pankkipalveluita osana tavanomaista liiketoimintaansa, josta ne ovat saaneet, tai tulevat saamaan, 
tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Pääjärjestäjä tai sen lähipiiriyhtiöt saattavat pitää pitkiä tai lyhyitä 
positioita, ja käydä muutoin kauppaa tai muutoin tehdä transaktioita Yhtiön velka- tai pääomainstrumenteilla sekä 
omaan että asiakkaidensa lukuun. Saneerausohjelman määräysten mukaisesti Vakuudettoman saneerausvelan 
haltijoille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa koko Saneerausohjelman maksuohjelman mukainen saatavansa Yhtiön 
liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan (”Joukkovelkakirjalaina”). Pääjärjestäjä tulee 
toimimaan myös Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Joukkovelkakirjalaina tullaan 
laskemaan liikkeelle arviolta 5.7.2021.  

Lisäksi Sijoitusrahasto Evli Likvidi, Pääjärjestäjänä toimivan Evli Pankki Oyj:n tytäryhtiö Evli Rahastoyhtiö Oy:n 
hallinnoima rahasto, on Saneerausohjelman mukainen Vakuudettoman saneerausvelan haltija ja Juhana Heikkilä 
Evli Rahastoyhtiö Oy:stä toimii Saneerausohjelman mukaisesti vakuudettomien yritystodistusvelkojien edustajana 
velkojatoimikunnassa. 
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RISKITEKIJÄT 

Yhtiöön sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Alla kuvataan Osakeantiin liittyviä riskejä sekä 
Yhtiöön ja sen liiketoimintaan ja Osakkeisiin liittyviä riskejä. Monet Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä 
riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. Merkintää harkitsevien tulee 
tutustua huolellisesti tämän Esitteen sisältämiin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin.  

Jokaisella esitetyllä riskillä voi olla olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan, ja ne voivat yhdessä tai erikseen johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty saavuttamaan 
taloudellisia tavoitteitaan. Jos nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet 
sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu tämän 
Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin, eikä se siksi ole välttämättä tyhjentävä. Yhtiö on 
osana riskitekijöiden olennaisuuden arviointia huomioinut riskien mahdollisen toteutumisen todennäköisyyttä. 
Riskitekijöissä on esitetty potentiaalisia tapahtumia, jotka voivat joko toteutua tai olla toteutumatta. Tällaisille 
potentiaalisille tapahtumakuluille ominaisen epävarmuuden johdosta Yhtiö ei kaikkien riskien osalta pysty 
esittämään tarkkaa arviota tällaisten tapahtumien toteutumisen tai toteutumatta jäämisen todennäköisyydestä.  

Tässä esitetyt riskit on jaettu luonteensa mukaan seitsemään ryhmään. Ryhmät ovat: 

A. Saneerausohjelmaan ja sen toteuttamiseen liittyviä riskejä; 

B. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä; 

C. Stockmannin liiketoimintaan liittyviä riskejä; 

D. Stockmannin strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä; 

E. Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä; 

F. Osakeantiin liittyviä riskejä; ja 

G. Osakkeisiin liittyviä riskejä. 

Jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan 
kokonaisarvion mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin ryhmässä 
kuvattujen riskien esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai 
mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa. Ryhmien esitysjärjestys ei ole arvio kuhunkin ryhmään kuuluvien 
riskien merkityksestä verrattuna muihin ryhmiin kuuluviin riskeihin. 

Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita ei 
tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan tai Osakkeiden 
markkinahintaan. 

A. Saneerausohjelmaan ja sen toteuttamiseen liittyviä riskejä 

Stockmann voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa ja saneerausvelkojen takaisinmaksussa, 
jolloin Yhtiö saattaisi joutua hakeutumaan konkurssiin. 

Maaliskuussa 2020 Euroopassa puhjennut COVID-19-pandemia aiheutti merkittävän muutoksen Stockmannin 
liiketoimintaympäristöön ja alensi asiakasmääriä äkillisesti (tarkempia tietoja COVID-19-pandemian 
vaikutuksista Stockmann-konserniin on esitetty jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, 
tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – 
COVID-19-pandemian vaikutukset”). Toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja elvyttämiseksi Yhtiön hallitus 
päätti jättää hakemuksen Saneerausmenettelyn aloittamiseksi Helsingin käräjäoikeudelle 6.4.2020. Helsingin 
käräjäoikeus vahvisti 9.2.2021 antamallaan päätöksellä Yhtiön Saneerausohjelman, jonka seurauksena Yhtiön 
Saneerausmenettely on muodollisesti lakannut. Yhtiön epäonnistumiset tai laiminlyönnit Saneerausohjelman 
noudattamisessa voivat johtaa Saneerausohjelman mukaisen velkajärjestelyn raukeamiseen tai Saneerausohjelman 
raukeamiseen. Näiden toteutuminen voi johtaa siihen, että Yhtiö joutuisi hakeutumaan konkurssiin.  
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Saneerausohjelma perustuu muu muassa siihen, että Stockmann jatkaa tavarataloliiketoimintaa kaikissa nykyisissä 
tavarataloissa ja online-verkkokauppaa Suomessa ja Baltiassa. Lindexin liiketoiminta jatkuu kiinteänä osana 
Stockmann-konsernia, ja sen kassavirrat tukevat Saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista. Osana 
Saneerausohjelmaa Yhtiö myy omistamansa kiinteistöt Helsingin keskustassa, Tallinnassa ja Riiassa. 
Kiinteistöomaisuuden realisointitulos käytetään ensisijaisesti Vakuudellisten saneerausvelkojen (määritelty 
jäljempänä) maksamiseen. Saneerausohjelmaan kirjatun määräyksen mukaan Vakuudettomasta saneerausvelasta 
(määritelty jäljempänä) leikataan 20 prosenttia niiden velkojien osalta, jotka eivät käytä konversio-oikeuttaan 
Osakeannissa, ja lopulle 80 prosentille on määrätty maksuvaihtoehdot, jotka on kuvattu Saneerausohjelmassa. 
Lisäksi Hybridilainasta (määritelty jäljempänä) leikataan puolet ja loppu 50 prosenttia konvertoidaan velkojien 
niin halutessa Yhtiön Osakkeiksi. Saneerausohjelman määräysten perusteella Yhtiö on myös velvollinen 
toteuttamaan Osakeannin. Katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”— Osakeannin toteutuksen epäonnistuessa tai 
estyessä Yhtiön Saneerausohjelma saattaisi raueta.”. Lisätietoja Saneerausohjelmasta ja sen vaikutuksista on 
esitetty jäljempänä kohdissa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät 
– Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettely ja Saneerausohjelma” ja ”Yhtiön 
viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja 
lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettelyn ja Saneerausohjelman seurauksena toteutuneet tapahtumat”.  

Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, 
mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä 
Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 
suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit. Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä 
Vakuudetonta saneerausvelkaa (määritelty jäljempänä) yhteensä noin 209,6 miljoonaa euroa, Hybridilainaa 
(määritelty jäljempänä) noin 54,1 miljoonaa euroa ja yhteensä noin 435,4 miljoonaa euroa velkaa vakuudellisille 
velkojille.  

Tämän Esitteen päivämääränä myytävien kiinteistöjen kirjanpitoarvo Yhtiön taseessa on 246,7 miljoonaa euroa. 
Kiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”— 
Saneerausohjelman edellyttämästä kiinteistöjen myynnistä saatavat varat eivät välttämättä riitä kattamaan 
Vakuudellisten saneerausvelkojen määrää, ja Stockmann voi epäonnistua kiinteistöjen takaisinvuokraamisessa.” 

Saneerausohjelman mukaan tuomioistuin voi määrätä Saneerausohjelman mukaisen velkajärjestelyn raukeamaan 
yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen, ”Yrityssaneerauslaki”) 64 §:n mukaisten 
tilanteiden lisäksi, mikäli Yhtiö panee täytäntöön toimenpiteitä, jotka ovat Saneerausohjelman vastaisia tai joihin 
ei ole Saneerausohjelman vaatimaa Valvojan (määritelty jäljempänä) tai velkojien suostumusta, tai jos Yhtiö jättää 
täytäntöön panematta Valvojan (määritelty jäljempänä) asettamassa määräajassa sellaisia toimenpiteitä, joita 
Saneerausohjelman perusteella on oikeus vaatia, taikka mikäli Yhtiö laiminlyö Saneerausohjelman ehtojen 
noudattamisen, eikä kehotuksista huolimatta korjaa sitä kohtuullisen lisäajan kuluessa. Vaatimuksen 
velkajärjestelyn raukeamisesta voi esittää Valvoja (määritelty jäljempänä) taikka velkoja oman saatavansa osalta. 
Valvojalla (määritelty jäljempänä) on oikeus hakea Saneerausohjelman mukaisen velkajärjestelyn raukeamista 
esimerkiksi Saneerausohjelman mukaisen maksun viivästyessä, joko niiden velkojien osalta, joiden maksut ovat 
viivästyneet tai koko Saneerausohjelman mukaisen velkajärjestelyn raukeamista, mikäli ne saneerausvelkojat, 
joiden saatavat edustavat yli 50 prosenttia saneerausveloista niin vaativat.  

Lisäksi Saneerausohjelmassa on määrätty, että tarvittaessa Valvoja (määritelty jäljempänä) voi tehdä esityksen 
Saneerausohjelman mukaisen velkajärjestelyn raukeamisesta, mikäli (i) Saneerausohjelma ei voisi toteutua 
esimerkiksi liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi, (ii) Yhtiö lisävelkaantuu Saneerausohjelman 
toteuttamisen aikana, lukuun ottamatta normaalien maksuaikojen puitteissa maksettavia ostolaskuja ja eräitä muita 
poikkeuksia, tai jos (iii) Yhtiö jostakin syystä lopettaa liiketoimintansa. Lisäksi Verohallinto, 
työeläkevakuutusyhtiö, Työllisyysrahasto tai vakuutusyhtiö, jolla on Yhtiöltä maksuohjelman mukainen 
lakisääteinen vakuutusmaksusaatava, voi hakea velkajärjestelyn raukeamista, mikäli Yhtiö laiminlyö 
lakisääteisten arvonlisäveron, työnantajasuoritusten valvontailmoitusten tai tulotietojen antamisen taikka oma-
aloitteisten verojen oikea-aikaisen tilittämisen tai työeläkevakuutusmaksun tai työttömyysvakuutusmaksun taikka 
lakisääteisen tapaturmavakuutusmaksun suorittamisen eikä korjaa puutteita kohtuullisessa ajassa siitä, kun 
Verohallinto, työeläkevakuutusyhtiö tai vakuutusyhtiö on yksilöidysti kehottanut oikaisemaan kyseiset 
laiminlyönnit. 

Saneerausohjelma raukeaa kokonaisuudessaan, mikäli Yhtiö asetetaan konkurssiin tai mikäli tuomioistuin muusta 
syystä päättää Saneerausohjelman tai velkajärjestelyn raukeamisesta. Saneerausohjelmassa tarkemmin kuvatulla 
tavalla Saneerausohjelma voidaan määrätä Valvojan (määritelty jäljempänä) tai velkojan vaatimuksesta 
raukeamaan, jos Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka Yrityssaneerauslain mukaan 



10 

 

olisivat estäneet Saneerausohjelman vahvistamisen, jos ne olisivat tuolloin olleet tiedossa tai jos Yhtiö on rikkonut 
Saneerausohjelmaa suosiakseen jotakin velkojaa eikä rikkomus ole vähäinen. Saneerausohjelma voidaan 
Yrityssaneerauslain 65 §:n mukaisten tilanteiden lisäksi määrätä raukeamaan Valvojan (määritelty jäljempänä) 
hakemuksesta, mikäli Yhtiö rikkoo olennaisesti Saneerausohjelman mukaisia velvoitteitaan tai mikäli 
maksuohjelman mukaiset maksut viivästyvät yli kolme (3) kuukautta. Jos Saneerausohjelma määrätään 
raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos 
saneerausohjelmaa ei olisi vahvistettu. 

Stockmannin kyky suoriutua Saneerausohjelmassa sille määrätyistä velvoitteista riippuu muun muassa sen 
liiketoiminnan kannattavuudesta, strategiavalintojen ja kiinteistörealisointien onnistumisesta. 
Saneerausohjelmasta on pyritty tekemään joustava muuttamalla osa vakuudettomista veloista Yhtiön B-sarjan 
osakkeiksi tai leikkaamalla velkoja (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, 
tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – 
Saneerausmenettely ja Saneerausohjelma”). Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että Stockmann onnistuu toteuttamaan 
Saneerausohjelman määräykset. Saneerausohjelman vaatimusten täyttämättä jättäminen, kuten esimerkiksi 
kiinteistöjen myynnin ja takaisin vuokraamisen epäonnistuminen ja Yhtiön Saneerausohjelman mukaisen 
saneerausvelan takaisinmaksun epäonnistuminen voivat johtaa Saneerausohjelman päättämiseen tai konkurssiin. 

Saneerausohjelman määräykset ja sen toteutukseen liittyvät riskit saattavat olennaisesti rajoittaa ja 
hankaloittaa Stockmannin mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaansa sekä heikentää Stockmannin suhteita 
sen keskeisiin sidosryhmiin.   

Saneerausohjelman määräykset ja siinä asetetut rajoitukset saattavat hankaloittaa Stockmannin mahdollisuuksia 
harjoittaa liiketoimintaansa ja heikentää Stockmannin suhteita sen keskeisiin sidosryhmiin. Saneerausohjelman 
määräysten mukaan Yhtiö ei saa ilman Valvojan (määritelty jäljempänä) etukäteistä kirjallista suostumusta ryhtyä 
tiettyihin Saneerausohjelmassa mainittuihin toimenpiteisiin. Valvojan (määritelty jäljempänä) suostumusta 
edellyttävät toimenpiteet koskevat Saneerausohjelmassa yksilöidyllä tavalla ja siinä kuvatuin poikkeuksin muun 
muassa eräisiin liiketoimintajärjestelyihin ryhtymistä, omaisuuden luovutusta, investointien tekemistä, 
velkaantumista, lainojen, takausten ja vakuuksien antamista, oikeustoimien tekemistä läheisyyssuhteessa olevien 
henkilöiden kanssa sekä insolvenssimenettelyiden käynnistämistä. Lisäksi Yhtiö vastaa siitä, etteivät sen 
Saneerausohjelmassa yksilöidyt tytäryhtiöt ryhdy vastaaviin toimenpiteisiin.  Saneerausmenettelyllä on ollut 
vaikutusta Stockmannin kykyyn suojautua valuutta- ja korkoriskeiltä ja sen on mahdollista hankkia uutta rahoitusta 
ainoastaan rajoitetusti Saneerausohjelman keston aikana (katso lisää tietoja kohdissa ”— Yhtiöllä on rajoitettu 
kyky järjestää uutta rahoitusta Saneerausohjelman toteutuksen aikana” ja ”— Stockmann ei suojaa valuuttakurssi- 
ja korkoriskejä tällä hetkellä”). Saneerausohjelmassa asetetut ehdot saattavat rajoittaa Stockmannin 
liiketaloudellista päätöksentekoa, kykyä kehittää sen toimintaa ja siten sopeutua uusiin olosuhteisiin. 

Lisäksi Saneerausmenettelyyn hakeutuminen ja Saneerausohjelman määräykset ovat saattaneet heikentää 
Stockmannin suhteita sen keskeisiin sidosryhmiin, kuten osakkeenomistajiin, velkojiin, tavarantoimittajiin ja 
vuokralaisiin. Saneerausohjelmassa on määrätty Vakuudettoman saneerausvelan (määritelty jäljempänä) ja 
Hybridilainan (määritelty jäljempänä) leikkaamisesta ja konvertoinnista Osakkeiksi (katso lisätietoja jäljempänä 
kohdassa ”Osakeannin ehdot” ja ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan 
epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettely ja 
Saneerausohjelma”). Lisäksi Saneerausmenettelyn seurauksena käräjäoikeus määräsi Stockmannia koskevan 
väliaikaisen perintä- ja täytäntöönpanokiellon. Tämä aiheutti erityisesti Stockmannin tavarantoimittajien 
keskuudessa epävarmuutta, millä on voinut olla haitallista vaikutusta liikesuhteisiin ja niiden tulevaan kehitykseen. 
Stockmannin johdon arvion mukaan liikesuhteet ovat vähitellen palaamassa ennalleen. Stockmann on jatkanut 
vuoropuhelua rahoittajien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa Saneerausmenettelyn aikana. Ei kuitenkaan 
ole takeita siitä, että Stockmannin asema sen sidosryhmien näkökulmasta palautuu ennalleen, millä voi olla 
tulevaisuudessa haitallisia vaikutuksia muun muassa Stockmannin mahdollisuuksiin saada jatkossa sen toiminnan 
edellyttämää lisärahoitusta tai se voi heikentää Stockmannin asemaa sen tavarantoimittajien ja 
logistiikkakumppanien silmissä.  

Yhtiö on irtisanonut vuokrasopimuksiansa Yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin perusteella ja solminut uudet 
ehdoiltaan edullisemmat vuokrasopimukset Tapiolan (Ainoa) kauppakeskuksen, Jumbon kauppakeskuksen, Turun 
ja Tampereen tavarataloja sekä Takomotien hallintotiloja koskien. Lisäksi Yhtiö on irtisanonut Helsingin 
keskustan tavaratalon pysäköintilaitosta koskevan vuokrasopimuksen sekä osoitteessa Keskuskatu 3, Helsinki 
olevia pienempiä vuokratiloja, jotka ovat olleet Saneerausmenettelyn alkaessa alivuokrattuja tiloja. Lähes kaikkien 
vuokrasopimusten osalta vuokrattavan tilan määrä on myös jossain määrin pienentynyt ja alivuokralaiset ovat 
päävuokrasopimuksen päättymisen johdosta neuvotelleet omat uudet sopimuksensa suoraan (pää)vuokranantajan 
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kanssa. On mahdollista, että nämä toimenpiteet ovat heikentäneet Stockmannin suhteita sen vuokranantajiin ja 
entisiin alivuokralaisiin sekä heikentänyt yleistä mielikuvaa Stockmannista vuokralaisena ja vuokranantajana. 
Tällä voi olla olennaisen haitallisia vaikutuksia Stockmannin toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa ja siten sen 
kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. 

Vaikka Saneerausmenettely ei muodollisesti koskenut Lindexiä, Saneerausohjelman määräyksillä voi olla 
haitallisia ja/tai rajoittavia vaikutuksia myös Lindexin toimintaan esimerkiksi tavarantoimittajien kiristyneiden 
vaatimusten ja rahoitusjärjestelyiden sekä pankkipalveluiden heikentyneen saatavuuden kautta. 
Johdannaissopimusten päättäminen on heikentänyt Lindexin kykyä suojautua esimerkiksi valuuttakurssiriskeiltä 
ja lisännyt maksujen prosessoinnista aiheutunutta hallinnollista taakkaa. Vaikka Lindexin rahoitustarve 
huomioidaankin Yhtiölle suoritettavia osingonjakoja ja konserniavustuksia mitoitettaessa, voi Yhtiön 
velanhoitokyvyn (mukaan lukien Saneerausohjelman mukainen maksuohjelma) turvaamisen edellyttämillä 
varojenjakopäätöksillä olla haitallinen vaikutus Lindexin likviditeettiin ja rahoitusasemaan. 

Yhtiöllä on rajoitettu kyky järjestää uutta rahoitusta Saneerausohjelman toteutuksen aikana. 

Saneerausohjelman ehtojen mukaan Yhtiö ei ilman Valvojan (määritelty jäljempänä) etukäteistä kirjallista 
suostumusta itse saa ottaa uutta velkaa tai sitoutua johdannaisjärjestelyihin. Saneerausohjelman mukaan rajoitus 
ei koske AB Lindexin velkaa, jota käytetään liiketoiminnan kehittämisen rahoitukseen, alisteisena sille, että velan 
ehdot eivät rajoita varojenjakoa tai suoritusten tekemistä Yhtiölle; Yhtiön velkaa, joka käytetään kaikkien 
saneerausvelkojen takaisinmaksamiseen Saneerausohjelman mukaisesti; Saneerausohjelman mukaista 
vakuudellista joukkovelkakirjalainaa; tavanomaiseen päivittäiseen liiketoimintaan kuuluvia ostovelkoja, jotka 
ovat markkinaehtoisia; velkaa, joka syntyy AB Lindexille, Stockmann AS:lle, SIA Stockmannille ja Stockmann 
Security Services Oy Ab:lle kyseisten yhtiöiden ja Yhtiön välisestä konsernitilijärjestelystä johtuen, kuitenkin niin, 
että: (i) AB Lindexin velka Yhtiölle saa olla enintään 20 miljoonaa euroa; (ii) Stockmann AS:n velka Yhtiölle saa 
olla enintään kolme miljoonaa euroa; (iii) SIA Stockmannin velka Yhtiölle saa olla enintään kolme miljoonaa 
euroa; ja (iv) Stockmann Security Services Oy Ab:n velka Yhtiölle saa olla enintään 500 tuhatta euroa, sekä (pois 
lukien SIA Stockmannin velka kolmen vuoden ajan enintään 2,5 miljoonan euron uudistusinvestoinnin 
tekemisestä) jokaisen kuuden kuukauden ajanjakson sisällä (alkaen Saneerausohjelman vahvistamispäivästä) AB 
Lindexin, Stockmann AS:n, SIA Stockmannin ja Stockmann Security Services Oy Ab:n velka Yhtiölle tulee olla 
nolla euroa vähintään viiden päivän ajan. Kahden eri viiden päivän ajanjakson välissä tulee olla vähintään kolme 
kuukautta; velkaa, joka syntyy Helsingissä, Tallinnassa ja Riikassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myynnin 
jälkeisestä takaisinvuokrauksesta; velkaa, joka syntyy (i) [peitetty] liittyvän kiinteistön myynnin jälkeisestä 
takaisinvuokrauksesta; ja (ii) laitteiston rahoitusjärjestelyistä; ja sitoutumista markkinaehtoisiin 
johdannaisjärjestelyihin suojautumistarkoituksessa. 

Stockmannilla on siten Saneerausohjelman perusteella rajoitettu kyky järjestää uutta rahoitusta Saneerausohjelman 
toteutuksen aikana. Tällä voi olla vaikutusta Stockmannin kykyyn järjestää toimintansa edellyttämää uutta 
rahoitusta, sen maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan. 

Saneerausohjelman edellyttämästä kiinteistöjen myynnistä saatavat varat eivät välttämättä riitä kattamaan 
Vakuudellisten saneerausvelkojen määrää, ja Stockmann voi epäonnistua kiinteistöjen 
takaisinvuokraamisessa. 

Yhtiön Saneerausohjelma perustuu Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin 
ja takaisinvuokraukseen (sale and lease back -järjestely). Saneerausohjelman määräysten mukaisesti kiinteistöjen 
myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saadut varat käytetään ensisijaisesti sellaisen vakuudellisen saneerausvelan, 
jonka on Saneerausmenettelyn alkaessa arvioitu tulevan katetuksi relevantin vakuuden arvolla (”Vakuudellinen 
saneerausvelka”), takaisinmaksuun. Vakuudellisen saneerausvelan maksuohjelma edellyttää maksujen 
suorittamista viimeistään 31.12.2022. Vakuusvelkojien kokonaissaatavat ovat yhteensä 435,4 miljoonaa euroa, 
josta Vakuudellisen saneerausvelan ylittävä osuus on Vakuudetonta saneerausvelkaa. Tämän Esitteen 
päivämääränä myytävien kiinteistöjen kirjanpitoarvo Yhtiön taseessa on 246,7 miljoonaa euroa. 

Saneerausohjelman määräysten mukaan edellä mainitut kiinteistöt on myytävä 31.12.2021 mennessä 
Saneerausohjelman raukeamisen uhalla, ellei Valvoja (määritelty jäljempänä) perustellusta syystä anna lykkäystä 
myynnille enintään 31.12.2022 saakka. Stockmann valmistelee tämän Esitteen päivämääränä 
tavaratalokiinteistöjensä myyntiin liittyviä toimia (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen 
kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan 
epävarmuustekijät – Saneerausmenettelyn ja Saneerausohjelman seurauksena toteutuneet tapahtumat – 
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Kiinteistöjä koskevat toimet”). Valvoja (määritelty jäljempänä) on tietoinen kiinteistöjen myyntiprojektista, jonka 
tavoitteena on kiinteistöjen realisointi 31.12.2021 mennessä.  Myyntiprojektissa voi kuitenkin tulla 
ennakoimattomia viiveitä, ja myyntien toteuttaminen voi viivästyä tavoiteaikataulusta.  Valvoja (määritelty 
jäljempänä) on alustavasti indikoinut, että hän on valmis tällaisessa tilanteessa ja perustellusta syystä lykkäämään 
kiinteistöjen myynnin määräaikaa Saneerausohjelman sallimissa rajoissa. 

Vakuudellisen saneerausvelan kattamiseksi saatavien varojen määrä riippuu tavaratalokiinteistöjen 
realisointituloksesta. Kiinteistöjen arvoihin ja realisointitulokseen voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten 
kiinteistöjen kysyntä ja tarjonta, yleiset talouden kasvuolosuhteet, sijoittajien tuottovaatimukset, korkotaso, 
inflaatio, liiketoimintaympäristö, luoton saatavuus, kiinteistöverotus, demografiset tekijät, rakennustoiminnan 
vilkkaus, alueelliset kehitystekijät ja vuokrattavan tilan saatavuus. COVID-19-pandemian leviäminen ja 
viranomaisten määräämät rajoitukset voivat johtaa kaupallisten kiinteistöjen asiakasvirtojen ja 
kivijalkamyymälöiden houkuttelevuuden vähentymiseen sekä vuokralaisilta saatavien vuokratulojen sekä 
kiinteistöjen käyttöasteiden pienentymiseen. Edellä mainituilla tekijöillä tai niiden kielteisellä kehityksellä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin kiinteistöjen arvostukseen ja niiden myynnistä saataviin varoihin. 

Jos tavaratalokiinteistöjen myynnistä saadut varat ylittävät Vakuudellisen saneerausvelan määrän, Yhtiö ei ole 
oikeutettu saamaan ylittävää määrää kokonaisuudessaan itselleen, vaan Saneerausohjelma velvoittaa Yhtiön 
käyttämään vähintään 80 prosenttia Vakuudellisen saneerausvelan määrän ylittävistä myyntisaatavista muiden 
saneerausvelkojen ennakolliseen takaisinmaksuun, ja enintään 20 prosenttia tällaisista varoista voidaan käyttää 
Yhtiön käyttöpääomatarpeisiin. Muiden saneerausvelkojen osittainen ennakollinen takaisinmaksu tukisi toisaalta 
Yhtiön maksukykyisyyttä tulevaisuudessa. 

Mikäli Yhtiö ei onnistu myymään tavaratalokiinteistöjään, tai jos kiinteistöjen realisointitulos ei riitä kattamaan 
Vakuudellisten saneerausvelkojen arvoa, on olemassa riski siitä, että Yhtiö ei kykene rahoittamaan vajetta 
tulorahoituksellaan tai saa hankituksi muualta varoja vajeen maksamiseksi. Tämä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei 
kykenisi suoriutumaan Saneerausohjelman mukaisista velvollisuuksistaan ja erityisesti Vakuudellisen 
saneerausvelan takaisinmaksusta. Vakuudellisten saneerausvelkojen takaisinmaksun laiminlyönti 31.12.2022 
mennessä tai Saneerausohjelman muiden määräysten rikkominen voi johtaa Saneerausohjelman tai siinä määrätyn 
velkajärjestelyn raukeamiseen, jolloin Yhtiö saattaisi joutua hakeutumaan konkurssiin (katso lisätietoja edellä ”— 
Stockmann voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa ja saneerausvelkojen takaisinmaksussa, jolloin 
Yhtiö saattaisi joutua hakeutumaan konkurssiin.”). 

Vastaavasti takaisinvuokrausjärjestelyn (sale and lease back) ehtojen suotuisuus riippuu monista tekijöistä, joihin 
Stockmann ei välttämättä pysty vaikuttamaan, kuten vuokranantajien ja kiinteistömarkkinoiden olosuhteista. Ei 
ole takeita siitä, että Stockmann onnistuu neuvottelemaan itselleen edullisia ja suotuisia vuokraehtoja. Sovituista 
epäedullisista vuokrasopimuksista tulisi todennäköisesti aiheutumaan Stockmannille merkittäviä pitkäaikaisia 
vuokravastuita, mikä muodostaa riskin Stockmannin kannattavuudelle, jos toiminnan volyymit pitkällä 
vuokrasopimuksella vuokratuissa tiloissa heikkenisivät olennaisesti. Mikäli tällainen vuokrasopimus päättyisi, 
sillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja sen 
taloudelliseen asemaan.  

Edellä mainittujen riskien toteutuminen voi olennaisesti haitata kiinteistöjen myyntiä ja takaisinvuokraamista. 
Kiinteistöjen myynnin ja takaisin vuokraamisen epäonnistuminen voivat johtaa Saneerausohjelman päättämiseen 
tai konkurssiin. 

Stockmann ei suojaa valuuttakurssi- ja korkoriskejä Esitteen päivämääränä. 

Stockmann tämän Esitteen päivämääränä ei suojaa valuuttakurssien- ja korkojen muutoksista aiheutuvia riskejään. 
Osana Saneerausmenettelyn alkamista johdannaisvastapuolina toimineet rahoittajapankit sulkivat kaikki Yhtiön 
johdannaissopimukset 6.4.2020. Saneerausohjelman määräysten perusteella Stockmann ei saa sitoutua 
johdannaisjärjestelyihin, joihin on ryhdytty kurssin, koron tai hinnan muutoksista hyötymisen tai suojautumisen 
tarkoituksessa, lukuun ottamatta sitoutumista markkinaehtoisiin johdannaisjärjestelyihin 
suojautumistarkoituksessa. Saneerausmenettelyyn hakeutuminen on kuitenkin vaikuttanut haitallisesti 
Stockmannin riskiluokitukseen rahoittajien silmissä ja se on siten vaikeuttanut uusien markkinaehtoisten 
johdannaisjärjestelyiden solmimista. Ei ole takeita siitä, että rahoittajapankit suostuvat jatkossakaan lainkaan 
solmimaan sallittuja johdannaisjärjestelyitä Stockmannin kanssa, tai että näiden ehdot olisivat Stockmannin 
kannalta hyväksyttäviä ja liiketaloudellisesti perusteltuja. 
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Valuuttakurssien vaihteluun liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”— Valuuttakurssien 
vaihtelut saattavat vaikuttaa epäedullisesti Stockmannin liiketoiminnan tulokseen.” ja korkotason vaihteluun 
liittyviä riskejä kohdassa ”— Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti Stockmannin liiketoiminnan 
tulokseen.”. 

B. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin 
liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen, asiakasmäärien vähentymisen, kuluttajakäyttäytymisen 
muutosten ja Stockmannin sidosryhmien kohtaamien hankaluuksien seurauksena. 

Meneillään oleva COVID-19-pandemia on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä maailmantaloudessa ja niillä 
maantieteellisillä alueilla, joilla Stockmann toimii. COVID-19-viruksen leviäminen on johtanut liiketoiminnan 
aktiviteetin laskuun, liikkumisrajoituksiin, karanteeneihin, maailmanlaajuisiin häiriöihin toimitusketjuissa sekä 
yleiseen taloudelliseen ja rahoitusmarkkinoiden epävakauteen. COVID-19-viruksella ja sen aiheuttamilla 
rajoituksilla on ollut ja tulee Stockmannin johdon arvion mukaan olemaan merkittävä vaikutus Stockmannin 
asiakasmääriin, kassavirtaan sekä tulokseen niin kauan kuin COVID-19-pandemia kestää. 

Vuoden 2020 maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut COVID-19-pandemia muutti 
Stockmannin liiketoimintaympäristöä merkittävästi ja johti asiakasmäärien nopeaan laskuun. Suomeen 
matkustaneiden määrä väheni voimakkaasti vuoden 2020 aikana viranomaisten määräämien matkustusrajoitusten 
vuoksi. Turismin vähentymisellä oli kielteinen vaikutus erityisesti Helsingin tavaratalon asiakasvirtoihin.  Suomen 
hallitus asetti tiukkoja rajoituksia kokoontumisille, mikä rajoitti muun muassa mahdollisuuksia järjestää 
tavanomaisia kaupallisia kampanjoita. Valtioneuvosto suositteli myös etätyöskentelyä mahdollisuuksien mukaan, 
mikä osaltaan vähensi myymälöiden kävijämääriä. COVID-19-pandemian negatiiviset vaikutukset 
toimintaympäristöön jatkuivat vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Suomessa määrättyjä rajoituksia purettiin 
osittain toukokuussa 2020, mikä näkyi positiivisena kehityksenä tavaratalojen ja Lindexin myymälöiden 
asiakasvirroissa vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppupuolella. Vuoden 2020 kolmannella 
vuosineljänneksellä Stockmann-konsernin liiketoiminta normalisoitui vähitellen, ja kivijalkamyymälöiden 
kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaaleja lukemia. Lisäksi Stockmannin ja Lindexin verkkokauppojen 
myynti kehittyi vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana positiivisesti, ja Lindexin verkkokauppa 
kompensoi osittain kivijalkakaupan myynnin laskua.  

Vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pandemialla 
oli edelleen negatiivinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, etenkin kivijalkamyymälöiden asiakasmääriin. 
Laskua ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, vaikka verkkokauppa kasvoikin 
voimakkaasti. Loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana COVID-19 ilmaantuvuusluku moninkertaistui, 
erityisesti Ruotsissa, mutta kehitys oli huolestuttava myös Norjassa. Vuoden 2020 loppupuolella havaittiin 
muuntuneita viruksia, jotka leviävät aikaisempaa helpommin. Ensimmäinen COVID-19-rokote hyväksyttiin 
EU:ssa tammikuussa 2021, mutta rokotteiden toimitusmäärät ovat jääneet tavoitteista. Suomessa tautitapausten 
määrä ja ilmaantuvuus kohosivat helmikuun 2021 alun jälkeen erittäin nopeasti, mikä johti rajoitusten 
kiristymiseen. Vaikka tartuntojen määrä kääntyi Suomessa laskuun ennen pääsiäistä 2021 ravitsemusliikkeiden 
sulkemisen ja muiden rajoitusten johdosta, virusmutaatioiden kehittymisen ja rokotustahdin ennakoiminen on 
haastavaa. Tämän Esitteen päivämääränä COVID-19-tilanne on säilynyt hankalana erityisesti Ruotsissa. 

COVID-19-virus vaikutti vastaavasti negatiivisesti Baltian maiden vähittäiskauppaan vuonna 2020. Tämä johtui 
myymälöiden väliaikaisista sulkemisista, aukioloaikojen rajoituksesta, matkailijamäärien vähenemisestä sekä 
kysynnän ja ostoskäyttäytymisen muutoksista. Viranomaiset asettivat vuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana 
erilaisia rajoituksia ja sulkutiloja useilla niistä 19:sta markkina-alueesta, joilla Lindex toimii. Lisätietoja COVID-
19-pandemian vaikutuksista Stockmann-konserniin on esitetty jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen 
kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan 
epävarmuustekijät – COVID-19-pandemian vaikutukset ”. 

Mikäli COVID-19-viruksen takia asetetut rajoitukset jatkuvat pitkäaikaisesti tai jos niitä laajennetaan entisestään 
markkinoilla, joilla Stockmann toimii, ne voivat aiheuttaa häiriöitä Stockmannille, sen työntekijöille, sen 
liiketilojen käyttämiselle, tavarantoimittajille, logistiikkaan ja sen asiakkaille sekä vuokralaisille, millä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan 
tulokseen. Erityisesti laajemmat ja pitkäkestoiset liikkumisrajoitukset, fyysistä etäisyyden pitoa ja etätyötä 



14 

 

koskevat suositukset sekä aukioloaikoja koskevat rajoitukset voivat vaikuttaa olennaisesti asiakasvirtoihin Yhtiön 
ja Lindexin kivijalkamyymälöissä vaikuttaen siten haitallisesti Stockmannin myymien tuotteiden kysyntään.  

Lisäksi Stockmannin asiakkaiden heikompi luottamus yleiseen talouskehitykseen ja asiakkaiden vähentynyt 
taloudellinen aktiivisuus voivat vaikuttaa negatiivisesti Stockmannin liikevaihtoon, rahavirtoihin ja 
maksuvalmiuteen. COVID-19-pandemian jatkumisella voi olla olennainen vaikutus rahoituksen saatavuuteen sekä 
Stockmannin että sen toimittajien ja asiakkaiden kannalta. Etätyöskentelyä koskevat suositukset ja rajoitustoimet 
ovat johtaneet ja voivat jatkossakin johtaa esimerkiksi bisnesvaatetuksen ja muodin kysynnän vähentymiseen tai 
muutoksiin. Mikäli COVID-19-pandemia pitkittyy, Stockmannin asiakkaiden taloudellisen aseman heikentyminen 
voi johtaa Stockmannin tarjoamien tuotteiden kysynnän heikentymiseen, myynnin odotettua hitaampaan 
kehitykseen, kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin sekä Stockmannin tarjoamien tuotteiden hintojen laskuun. 

Vastaavasti COVID-19-pandemialla voi olla vaikutuksia Stockmannin taseessa oleviin varallisuuseriin. COVID-
19-pandemia lisää epävarmuutta Lindexin päämarkkinoilla ja erityisesti lyhyen aikavälin toimintaympäristö on 
haastava. Tämän johdosta Stockmann-konserni teki tammikuussa 2021 Lindexin liikearvon 
arvonalentumistestauksen. Testauksen seurauksena Stockmann teki konsernin vuoden 2020 tuloslaskelmaan 250 
miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin liikearvoon. Ei ole takeita siitä, että COVID-19-pandemian 
jatkuminen ei voisi johtaa arvonalennuskirjauksiin myös tulevaisuudessa (katso myös ”— Liikearvoon liittyvillä 
mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Stockmannin taloudelliseen ja 
liiketoiminnan tulokseen”). 

COVID-19-viruksen leviämisen seurauksena Stockmann on muuttanut tiettyjä toimintatapojaan ja se saattaa 
joutua ryhtymään myös muihin toimenpiteisiin, joita viranomaisen vaativat tai jotka se katsoo työntekijöidensä, 
asiakkaiden ja muiden sidosryhmien parhaiden etujen mukaisiksi. Stockmann asetti maaliskuun 2021 alkupuolella 
maskivaatimuksen tavarataloihinsa, minkä lisäksi se on tehostanut hygieniatoimenpiteitänsä. Lisäksi maaliskuun 
2021 alusta alkaen Stockmann on tarjonnut riskiryhmään kuuluville rauhallisemman asiointimahdollisuuden 
Helsingin tavaratalossa ensimmäisen aukiolotunnin aikana. Lisäksi Stockmannin oma henkilöstö on 
mahdollisuuksien mukaan työskennellyt etänä. Toimenpiteistä, joihin Stockmann on ryhtynyt ja joihin se saattaa 
joutua tulevaisuudessa ryhtymään, on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia, ja toimenpiteillä voi olla haitallinen 
vaikutus liiketoiminnan harjoittamiseen, kuluttajilla olevaan kokemukseen Stockmann-brändistä ja näiden 
asiakaspalvelukokemukseen.  

Tämän Esitteen päivämääränä COVID-19-virukseen liittyvä tilanne on edelleen erittäin epävarma. COVID-19-
viruksen täysiä vaikutuksia (mukaan lukien vaikutusten ajoitusta, kestoa ja laajuutta) maailmantalouteen, Suomen 
ja Ruotsin sekä laajemmin muihin maantieteellisiin alueisiin, joilla Stockmann toimii sekä Stockmannin 
liiketoimintaan ja sen asiakkaisiin on vaikea ennustaa etenkin siksi, että pandemiatilanne ja siihen perustuvat 
julkishallinnon päätökset ja toimenpiteet voivat muuttua nopeasti. Laajemmilla tai pidennetyillä rajoituksilla tai 
tartunnoilla Stockmannin myymälöissä tai sen työntekijöiden taikka asiakkaiden keskuudessa voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 

Kansainvälisten markkinoiden häiriöt sekä epäsuotuisa taloudellinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti 
Stockmannin toimialaan, liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Epäsuotuisa taloudellinen kehitys, rahoitusmarkkinoiden häiriöt tai kielteiset taloudelliset olosuhteet Suomessa, 
Ruotsissa, muualla Euroopan unionin alueella sekä muissa maissa saattavat vaikuttaa haitallisesti Stockmannin 
liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Taloudellinen kehitys vaikuttaa kuluttajien ja yritysten 
ostokäyttäytymiseen ja -voimaan, mikä vaikuttaa erityisesti Stockmannin vähittäismyyntitoimintaan. Stockmannin 
tuotteiden kysyntä riippuu yleisistä taloudellisista olosuhteista ja kuluttajien sekä yritysten taloudellisesta 
asemasta, joihin puolestaan vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät. Epäedulliset muutokset Stockmannin 
päämarkkina-alueilla voivat johtua esimerkiksi yleisen taloudellisen tilanteen negatiivisesta kehityksestä, 
elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamuksen heikkenemisestä sekä kansainvälisten osake-, korko-, hyödyke- ja 
valuuttamarkkinoiden luottamuksen puutteesta ja volatiliteetista. COVID-19-pandemian puhkeaminen on 
esimerkki epäedullisesta makrotaloudellisesta kehityksestä, jonka aiheuttamalla taloudellisella epävarmuudella on 
ollut haitallinen vaikutus yleisiin liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiin sekä kuluttajien luottamukseen (katso 
myös edellä ”—Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Stockmannin liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen, asiakasmäärien vähentymisen, 
kuluttajakäyttäytymisen muutosten ja Stockmannin sidosryhmien kohtaamien hankaluuksien seurauksena.”). 
Epäedulliset makrotaloudelliset kehityskulut voivat johtaa esimerkiksi heikentyneeseen yksityiseen kulutukseen 
ja rahoituksen saatavuuteen, korkeampiin korkotasoihin, inflaatioon, suurempaan työttömyyteen sekä 
Stockmannille epäedullisiin valuuttakurssimuutoksiin. 
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Lisäksi geopoliittisilla jännitteillä – kuten Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin Venäjää vastaan asettamilla 
talouspakotteilla sekä jatkuvilla jännitteillä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kaupassa – voi jatkossakin olla 
haitallinen vaikutus globaaliin talousympäristöön. Lisäksi Iso-Britannian eroaminen Euroopan unionista 
(”Brexit”) on vaikuttanut haitallisesti Euroopan unionin talouteen ja yleisen epävarmuuden lisääntymiseen. Riskiä 
uusista irtaantumisista Euroopan unionista sekä euroalueen hajoamisesta ei voida sulkea pois. Kasvava poliittinen 
epävarmuus ja geopoliittisten jännitteiden kiristyminen voivat johtaa häiriöihin Stockmannin toiminnassa. 
Stockmannin liiketoiminnan tulos riippuu asiakaskysynnästä ja hintatasosta, ja siksi se on herkkä edellä kuvatuille 
markkinaolosuhteiden muutoksille, jotka vaikuttavat yleisesti asiakaskysyntään sekä tuotteiden ja palveluiden 
hintatasoon. Stockmannin tuotteiden kysynnän heikentyminen johtaisi liikevaihdon laskuun, eikä Stockmann 
välttämättä pystyisi sopeuttamaan kustannuksiaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Stockmann ei esimerkiksi 
välttämättä pysty toteuttamaan laskusuhdanteessa tarvittavia henkilöstövähennyksiä riittävän nopeasti tai 
riittävässä määrin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Stockmannin liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi nopeat 
muutokset markkinaolosuhteissa voivat vaikeuttaa Stockmannin liiketoiminnan suunnittelua ja ennusteiden 
laatimista. 

Taloudellinen kehitys ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös Stockmannin vuokralaisten toimintaan, 
millä voi puolestaan olla vaikutusta Stockmannin omistamista kiinteistöistä saataviin vuokratuloihin ja 
käyttöasteisiin sekä kiinteistöjen käypään arvoon. Taloudellisella kehityksellä voi olla vaikutusta Stockmannin 
vuokralaisten kykyyn suoriutua vuokrasopimuksissa sovituista velvoitteista. Toimintaympäristön epävarmuus voi 
edelleen vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintoihin ja toimintojen kehittämiseen, millä voi olla haitallinen 
vaikutus vuokratuottoihin. Stockmannin saamat vuokratuotot yhteistyökumppaneilta omista tavarataloista ja 
alivuokratuista tiloista ovat laskeneet COVID-19-pandemian vuoksi. Alentuneet kävijämäärät ovat vaikuttaneet 
myös alivuokralaisten liikevaihtoon, tulokseen ja sitä kautta vuokranmaksukykyyn ja -haluun. 

On vaikeaa tehdä tarkkoja ennusteita siitä, miten Stockmannin kohtaamat markkinaolosuhteet tai yleinen 
makrotaloudellinen tilanne kehittyvät maailmanlaajuisesti, koska kuluttajamarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavat 
rahoitusmarkkinoiden makrotason muutokset ja monet muut tekijät, kuten osake-, joukkovelkakirja- ja 
johdannaismarkkinat, joihin Stockmann ei voi vaikuttaa. Stockmann ei välttämättä pysty hyödyntämään 
suhdannevaihtelun tarjoamia tilaisuuksia tai sopeutumaan riittävässä määrin pitkäaikaiseen taloudelliseen 
taantumaan. Minkä tahansa edellä kuvatun riskin realisoitumisella tai yleisellä taloudellisella laskusuhdanteella 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen 
sekä tulevaisuudennäkymiin. 

Epäsuotuisa taloudellinen kehitys ja olosuhteet niissä maissa, joissa Stockmann toimii voivat vaikuttaa 
haitallisesti Stockmannin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Stockmann-konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa kuten myös muissa 
Euroopan maissa ja sillä on lisäksi franchising-toimintaa useissa muissa maissa. Talouskehitys vaikuttaa 
kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla Stockmann-konsernin markkina-alueilla. 
Ostokäyttäytymiseen ja -voimaan liittyvillä epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Stockmannin liiketoimintaan.  

Liiketoimintaympäristön riskitaso vaihtelee Stockmann-konsernin toimialueella. Baltian maiden osalta 
liiketoimintariskien taso on pienentynyt maiden liityttyä Euroopan Unionin jäseniksi, mutta Baltian maihin liittyy 
edelleen muun muassa poliittinen riski sekä riski maiden taloudellisesta kehityksestä. Viranomaisten toimenpiteet 
COVID-19-pandemian johdosta, kuten mahdolliset liikkumis- ja matkustusrajoitukset, sekä alueellinen 
tartuntatilanne voivat vaihdella Stockmannin eri päämarkkinoiden välillä. Viranomaisten päätökset ovat johtaneet 
ja saattavat jatkossakin johtaa esimerkiksi myymälöiden väliaikaiseen sulkemiseen tietyillä toiminta-alueilla, 
kuten esimerkiksi Baltian maissa. 

Yleinen taloudellinen tilanne ja epävarmuus kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa epäedullisesti 
monien maiden, kuten Suomen, Ruotsin ja Baltian maiden taloudelliseen tilanteeseen. Mahdollinen epäedullinen 
kehitys makrotaloudellisissa olosuhteissa Suomessa, Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa tai globaalilla tasolla tai 
rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden jatkuminen voi myös heikentää Stockmannin kykyä saada jatkossa 
rahoitusta pankeilta tai pääomamarkkinoilta. Kuluttajien ja yritysten ostokäyttäytymiseen eri maantieteellisillä 
alueilla vaikuttavat yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi esimerkiksi digitalisaation eteneminen, vaihtelut 
maakohtaisen kilpailun intensiteetissä sekä paikalliset ostotrendit. Ei ole takeita siitä, että Stockmann voi sopeuttaa 
toimintansa vastaamaan kunkin alueen toimintaedellytyksiä. 
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Epäedullinen taloudellinen kehitys on vaikuttanut ja saattaa edelleen vaikuttaa monin tavoin Stockmannin 
liiketoimintaan, kuten Stockmannin asiakkaiden tuloihin, varallisuuteen, likviditeettiin, ja muuhun taloudelliseen 
asemaan. Edellä kuvattujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Stockmannin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden 
hintaan. 

Vähittäismyyntialan voimakas kilpailu voi heikentää Stockmannin liikevaihtoa ja liikevoittoa. 

Vähittäismyyntialalla vallitsee voimakas kilpailu, ja kynnys markkinoille tuloon on melko matala. Menestyminen 
voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla perustuu lukuisiin tekijöihin, kuten hintoihin, tuotevalikoimaan, tuotteiden 
laatuun, asiakaspalveluun, tavaratalojen sijaintiin ja niiden maineeseen, asioinnin helppouteen, mainontaan, kanta-
asiakasohjelmiin, kulutusluoton saatavuuteen, verkkokaupan toimivuuteen sekä myymälöiden yleiseen ilmapiiriin 
ja tunnelmaan. Kilpailu aiheuttaa haasteita muun muassa Stockmannin kyvylle ylläpitää tavaratalojensa ja 
verkkomyyntinsä suotuisaa kehitystä ja tarjota asiakkailleen houkuttelevia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla.  

Stockmannin menestys on sidoksissa sen kykyyn erottua kilpailijoista muun muassa asioimisen mukavuuden, 
laadukkaan tuotevalikoiman ja ensiluokkaisen asiakaspalvelun avulla. Stockmann on vuodesta 2013 lähtien 
pyrkinyt saneeraamaan liiketoimintaansa, keskittymään ydinliiketoimintaansa sekä myymään omaisuuttaan 
velkojensa vähentämiseksi. Osa säästöistä on kohdistunut Yhtiön kilpailuedun kannalta epäedullisesti 
järjestelmäinvestointeihin sekä tavaratalotoiminnan myyjien määrään ja koulutuksen vähentämiseen heikentäen 
siten Yhtiön kilpailuetua. Myös markkinointipanoksista on jouduttu tinkimään. On mahdollista, että näillä 
toimenpiteillä on ollut haitallinen vaikutus Yhtiön kilpailuasemaan markkinoilla sekä kykyyn kehittää 
toimintaansa. Vastaavasti Lindexin tulevaan kilpailuasemaan voivat muun ohessa vaikuttaa sen omat ja 
kilpailijoiden päivittäiset toimenpiteet sekä yhtiön itsensä onnistuminen liiketoimintasuunnitelman mukaisissa 
investoinneissa ja uusilla liiketoiminta-alueilla. 

Kaupan murroksen myötä kulutus siirtyy yhä enemmän verkkoon. Verkkokaupan merkityksen kasvu on 
vaikuttanut ja voi jatkossakin vaikuttaa kilpailuympäristöön muuttamalla kuluttajien mieltymyksiä. Stockmannin 
kilpailuvalttina olevan erinomaisen asiakaspalvelukokemuksen tarjoaminen verkkokaupassa voi olla hankalampaa 
kuin myymälöissä, mikä voi heikentää Stockmannin kilpailuasemaa. On oletettavaa, että fyysiset 
erikoistavarakaupat menettävät jatkossakin markkinaosuuksia verkkokaupoille. Verkkokauppa voi edelleen 
kiristää hintakilpailua ja luoda paineita Stockmannin kannattavuudelle.  

Ei ole takeita siitä, että Stockmann pystyy tulevaisuudessa kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisiä tai uusia 
kilpailijoitaan vastaan. Kilpailijoiden toimet, kuten uusien brändien lanseeraaminen, myymälöiden lukumäärän 
kasvattaminen, uusien myyntikanavien kuten verkkokaupan oletettua nopeampi kasvu, hinnoittelua koskevat 
uudistukset, parannukset myynninedistämis- ja markkinointitoiminnoissa, logistiikkaratkaisuissa sekä 
liiketoimintastrategioissa voivat heikentää Stockmannin kilpailukykyä ja laskea myyntiä tai kannattavuutta taikka 
nostaa kustannuksia, millä puolestaan voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

C. Stockmannin liiketoimintaan liittyviä riskejä 

Stockmannin liikevoitto ja tulos riippuvat siitä, kuinka hyvin se pystyy tarjoamaan vetovoimaisia tuotteita ja 
palveluita kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan, ennakoimaan trendejä sekä reagoimaan kulutustottumusten 
muutoksiin riittävän nopeasti. 

Stockmannin strategian ytimessä on asiakaskeskeisyys eli kyky ymmärtää asiakkaita ja palvella heitä heidän 
valitsemallaan tavalla ja tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus. Jotta Stockmannin liiketoiminta olisi tuloksellista, 
sen on kyettävä tunnistamaan, hankkimaan ja myymään asiakkailleen houkuttelevia, innovatiivisia ja 
korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Stockmannin on kohdennettava tuotteensa ja palvelunsa jokaisen markkina-
alueensa kysyntää vastaaviksi. Kunkin markkina-alueen myymälöissä sekä verkkokaupassa on oltava oikea 
tuotevalikoima, jotta ne olisivat houkuttelevia Stockmannin asiakkaille.  

Stockmannin on kyettävä tyydyttämään asiakkaidensa toiveet, jotka saattavat muuttua tulevaisuudessa nopeasti. 
Stockmannin on kyettävä käyttämään hallitsemansa vähittäiskaupan pinta-ala mahdollisimman tehokkaasti 
kehittämällä kivijalkamyymälöidensä toimintaa sekä verkkokauppaansa. Sen on siten kyettävä ennakoimaan ja 
vastaamaan useisiin vaihteleviin muoti- ja trendimuuttujiin ja muihin markkina-alueillaan vaikuttaviin tekijöihin. 
Muodin osuus Stockmann-konsernin liikevaihdosta oli vuonna 2020 yli 80 prosenttia. Muotikauppaan liittyvät 
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olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan 
tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta Stockmann-konsernin liikevaihtoon 
ja myyntikatteeseen.  

Markkinatilanteen, tuotteiden kysynnän tai asiakkaiden ostotottumusten ja kulutusmieltymysten virheellinen 
arvioiminen jatkossa voi johtaa menetettyihin myyntimahdollisuuksiin tai pienempiin katteisiin sekä toimitilojen 
tehottomaan vajaakäyttöön. Nämä heikentäisivät Stockmannin liiketoiminnan kannattavuutta ja tulosta. Lisäksi 
riittämättömät panostukset asiakaspalveluun tai siihen kohdistuvat leikkaustoimenpiteet sekä esimerkiksi 
henkilöstöön liittyvien kustannussäästöohjelmien toteuttaminen voivat heikentää Stockmannin tarjoamaa palvelua 
ja asiakaspalvelukokemusta tietyillä alueilla. Näillä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Stockmannin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden 
hintaan. 

Stockmann saattaa epäonnistua verkkokaupan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattamisessa. 

Stockmannin verkkokaupan myynti on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Verkkokaupan osuus Yhtiön 
kokonaismyynnistä oli 16,7 prosenttia vuonna 2020 ja 5,9 prosenttia vuonna 2019. Vastaavasti verkkokaupan 
osuus Lindexin kokonaismyynnistä oli 15,6 prosenttia vuonna 2020 ja 6,6 prosenttia vuonna 2019.  Stockmannin 
strategian toteuttaminen ja kannattavuuden kasvu edellyttävät digitaalisen liikevaihdon kasvua jatkossakin (katso 
lisätietoja Stockmannin strategiasta jäljempänä kohdassa ”Stockmannin liiketoiminta – Strategia ja visio 2021-
2023”).  

Asiakkaiden verkossa tekemät ostokset ovat kasvaneet viime vuosina vähittäiskaupan alalla ja ostopäätöksiä 
tehdään yhä useammin verkosta saadun tiedon perusteella. Lisäksi tuotteiden helpottunut ostaminen verkosta 
saattaa johtaa siihen, että tuotteisiin tutustutaan kivijalkakauppojen liiketiloissa, mutta ostopäätös tehdään erikseen 
verkossa. Tämä saattaa johtaa kivijalkamyymälöiden liikevaihdon ja kannattavuuden vähentymiseen, minkä 
seurauksena Stockmann saattaa joutua karsimaan myymäläverkostoaan. Tämä saattaisi aiheuttaa toiminnan 
alasajosta johtuvia ylimääräisiä kustannuksia. Stockmann pyrkii liiketoiminnassaan yhdistämään kivijalkakaupan 
ja verkkokaupan toimivaksi monikanavaiseksi kokonaisuudeksi, mutta siihen liittyvät toimenpiteet saattavat 
epäonnistua.  

COVID-19-pandemian vaikutukset ja sen rajoittamiseksi asetetut viranomaistoimet haittaavat olennaisesti 
Stockmannin kivijalkamyymälöiden toimintaa. Tarve näiden menetysten kompensoimiseksi asettaa paineita 
Stockmannin verkkomyynnin onnistumiselle ja sen positiiviselle kehitykselle. On mahdollista, että COVID-19-
pandemian seurauksena trendi kuluttajien siirtymisestä kivijalkakaupoista verkkokauppaan kiihtyy entisestään. 
Verkkokaupan merkityksen kasvaminen korostaa entisestään online-palveluiden keskeistä roolia. Vaikka 
Stockmann on tehnyt viime vuosien aikana panostuksia verkkokauppansa kehittämiseksi, on mahdollista, että 
panostukset on aloitettu COVID-19-pandemia nykyisten tai tulevien vaikutusten kompensoimisen kannalta liian 
myöhään tai että ne ovat jääneet vajavaisiksi. Mikäli COVID-19-pandemia muuttaa pysyvästi kuluttajien 
ostokäyttäytymistä, saattaa Stockmann joutua tekemään lisäinvestointeja verkkokaupan kehittämiseksi. Trendin 
voimistuminen voi johtaa siihen, että kivijalkamyymälöihin tehdyt panostukset tai niiden ylläpito osoittautuvat 
kannattamattomaksi.   

Stockmann pyrkii jatkuvasti kasvattamaan verkkokaupan liikevaihtoa sekä parantamaan sen kannattavuutta, mutta 
mikäli liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantumista ei saavuteta, voi tällä olla olennaisen epäedullinen 
vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. Verkkokaupan kasvu saattaa lisätä vähittäiskauppa-alan 
hintakilpailua ja pakottaa Stockmannin alentamaan hintojaan. Tämä saattaa johtaa liikevaihdon ja katteiden 
pienentymiseen, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Stockmannin kannattavuus riippuu osaksi tavaratalojen säilymisestä merkityksellisinä Stockmannin 
asiakkaille. 

Stockmann-konserni koostui tämän Esitteen päivämääränä kahdeksasta tavaratalosta, noin 450 Lindex-
muotimyymälästä ja kolmesta tavaratalokiinteistöstä sekä verkkokaupoista. Tavaratalot sijaitsevat Helsingissä 
(Keskusta ja Itäkeskus), Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Tallinnassa ja Riikassa. Stockmann-
konsernilla on ollut pitkäkestoisia kannattavuusongelmia, jotka ovat johtuneet etupäässä Stockmannin 
tavaratalotoiminnasta, kun vastaavasti Lindex-alakonserni on toiminut kannattavasti ja tehnyt positiivista tulosta. 
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Yhtiön harjoittaman tavaratalokaupan kannattavuus on kääntynyt vuositasolla tappiolliseksi vuonna 2014 ja 
jatkunut tappiollisena aina vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun saakka. Saneerausohjelmassa 
esitetyn arvion mukaan Yhtiö ei ole kyennyt uudistumaan vähittäiskaupan uudistumisen myötä.  

Yhtiössä vuonna 2019 käynnistetty mittava rejuvenation-hanke on pyrkinyt kääntämään Yhtiön tuloksen 
kannattavaksi ja liikevaihdon takaisin kasvu-uralle. Tavaratalotoiminnassa tämän hankkeen ytimessä ovat olleet 
merkittävän kanta-asiakaskunnan parempi palveleminen, asiakaskunnan tarkempi profilointi, valikoiman 
laatutason parantaminen sekä digitalisuuden lisääminen. Hanke on käsittänyt useita osaprojekteja, satoja aloitteita 
ja tuhansia välitavoitteita. Hankkeessa saavutettiin vuoden 2019 loppuvuoden aikana kustannussäästöjä ja sen 
avulla on fokusoitu liiketoimintaa ja strategiaa. Tavaratalotoiminta oli vuoden 2019 neljännellä 
vuosineljänneksellä kannattavaa, ja se oli liiketoimintasuunnitelmassaan tammi- ja helmikuussa 2020 ennen 
COVID-19-kriisiä. Maaliskuun 2020 ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut COVID-19-pandemia 
aiheutti kuitenkin merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alensi myymälöiden 
asiakasmääriä äkillisesti jopa 70–80 prosenttia (katso lisätietoja edellä kohdassa ”— Maailmanlaajuisilla 
epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan muun muassa 
yleisen taloustilanteen, asiakasmäärien vähentymisen, kuluttajakäyttäytymisen muutosten ja Stockmannin 
sidosryhmien kohtaamien hankaluuksien seurauksena”). Kivijalkamyymälöiden myynti laski merkittävästi 
vuoden 2020 aikana COVID-19-viruksen ja viranomaisrajoitusten takia laskeneiden asiakasmäärien seurauksena. 
Tavarataloliiketoiminnan tulos on ollut vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien tappiollista 
tehdyistä sopeutustoimista huolimatta (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, 
tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – 
COVID-19-pandemian vaikutukset”). Ei ole takeita siitä, että tulevaisuudessa kivijalkamyymälöiden kävijä- ja 
asiakasmäärät palautuisivat COVID-19-pandemiaa edeltäville tasoille, vaikka pandemian vaikutukset 
laantuisivatkin.  

Onnistuneiden ostoskokemusten tarjoaminen tavaratalomyymälöissä on olennaista Stockmannin kannattavuuden 
kehittymiselle. Esimerkiksi kuluttajien ostoskäyttäytymisen muutokset, COVID-19-pandemian vaikutukset ja sen 
johdosta tehdyt viranomaistoimet, sopeuttamistoimista johtuva asiakaspalvelun heikentyminen, verkkokaupan 
yleistyminen ja uusien ostoskeskusten rakentaminen voivat vähentää asiakasvirtoja Stockmannin tavarataloissa. 
Asiakasvirtojen vähentymisellä olisi olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin tavaratalojen kannattavuuteen 
ja siten Stockmannin taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Stockmannin liiketoiminnan kausiluontoisuudella voi olla epäsuotuisa vaikutus Stockmannin tulokseen ja 
liikevoittoon. 

Stockmannin toimiala on luonteeltaan syklinen. Asiakkaiden ostopäätökset ovat sidoksissa useisiin erilaisiin 
tekijöihin, jotka liittyvät muun muassa kuluttajien käyttövaroihin, kulutusluottojen saatavuuteen, korkotasoon, 
verotukseen ja kuluttajien luottamukseen talouden kehityksestä. Asiakkaiden kulutusmieltymykset ja varallisuus 
eroavat toisistaan ja vaihtelevat Stockmannin kaikilla markkina-alueilla. Muotikauppaan, joka muodostaa noin 80 
prosenttia Stockmannin liikevaihdosta, liittyvät olennaisesti tuotteiden trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu 
myynnin kausiluonteisuus ja jopa myynnin alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Lisäksi 
Stockmannilla vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos muodostaa huomattavan osan koko Stockmannin 
vuoden tuloksesta. Tilikauden viimeisen neljänneksen kokonaismyynnin heikentymisellä voi olla olennaisen 
epäedullinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

Stockmannin kasvu ja liikevoitto riippuvat kuluttajien kulutuksesta ja heidän luottamuksestaan talouden 
kehitykseen. 

Stockmannin toiminnan tuloksellisuus on sidoksissa vallitseviin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin, jotka 
vaikuttavat kuluttajien rahankäyttöön Stockmannin markkina-alueilla. Kuluttajien rahankäyttöön ja luottamukseen 
talouden kehittymisestä vaikuttavat useat tekijät, joihin Stockmann ei voi vaikuttaa. Näihin tekijöihin kuuluvat 
muun muassa sisä- ja ulkopoliittiset tapahtumat, yleiset liiketoimintaolosuhteet, asuntomarkkinoiden tila, 
korkokehitys, valuuttakurssit, taloustaantuma, inflaatio ja deflaatio, energian hinta ja saatavuus, kuluttajaluottojen 
saatavuus ja sopimusehdot, kuluttajien velkaantuneisuus, osakemarkkinat, verotus ja veropolitiikka sekä 
työllisyystilanteen kehitys. Myös terrorismi tai sen uhka, kansainväliset ja kansalliset sota- ja kriisitilanteet, 
yleinen poliittinen epävakaus sekä luonnonkatastrofit voivat vaikuttaa talouden yleiseen toimintaympäristöön, 
kuluttajien luottamukseen ja siten myös Stockmannin liiketoimintaan ja sen tulokseen. Tämän Esitteen 
päivämääränä kuluttajien luottamusta talouden kehitykseen vähentävät erityisesti COVID-19-viruksen vaikutukset 
ja viranomaisten asettamat rajoitukset (katso lisätietoja edellä kohdassa ”— Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja 
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pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan muun muassa yleisen 
taloustilanteen, asiakasmäärien vähentymisen, kuluttajakäyttäytymisen muutosten ja Stockmannin sidosryhmien 
kohtaamien hankaluuksien seurauksena”). 

Talouden kasvun hidastuminen tai epävarmuus markkina-alueilla, joilla Stockmann toimii, voi vaikuttaa 
asiakkaiden kulutuspäätöksiin, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

Stockmann saattaa epäonnistua sen brändien ja kanta-asiakasohjelmien kehittämisessä. 

Stockmannin menestys riippuu merkittäviltä osin Stockmann-brändin arvostuksesta. Stockmannin nimellä on suuri 
merkitys sekä sen liiketoiminnassa että sen strategioiden toteuttamisessa. Stockmann-brändin ylläpito ja asemointi 
riippuvat vahvasti markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteiden onnistumisesta sekä Yhtiön kyvystä tuottaa 
tasaisen laadukkaita asiakaskokemuksia. Asiakaspalvelukokemuksen heikentyminen, epäonnistuminen 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimenpiteiden ja politiikkojen toteuttamisessa tai Stockmannin yrityskuvan tai 
maineen heikkeneminen negatiivisen julkisuuden vuoksi vaikuttaisivat haitallisesti brändin kehitykseen. 
Stockmannin menestyksen edellytyksenä on myös Lindex-brändin arvostus, jolla on suuri merkitys Stockmannin 
liiketoiminnassa ja strategioiden toteuttamisessa.  

Stockmannin liiketoiminnan tulos ja sen brändin kehittyminen ovat osittain riippuvaisia erilaisten 
kampanjamyyntien, kuten Hullut Päivät -kampanjan sekä markkinointitoimenpiteiden onnistumisesta. Näillä on 
merkittävä vaikutus kivijalkamyymälöiden asiakasvirtoihin sekä verkkokaupan aktiviteettiin. Kansainvälisten 
myyntitapahtumien, kuten Black Friday -konseptin jalkautuminen Suomeen saattavat vaikuttaa kuluttajien 
ostoskäyttäytymisten muutoksiin, ja asettaa muutospaineita myös Stockmannin perinteisille kampanjamalleille. 
Epäonnistumisilla brändin kannalta keskeisten konseptien kehittämisessä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Stockmannista olevaan yrityskuvaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Osa Stockmann-brändistä perustuu kanta-asiakasohjelmiin, jotka on suunniteltu edistämään pitkäaikaisten 
asiakassuhteiden syntymistä ja parantamaan asiakkaille tarjotun palvelun laatua. Stockmannin on jatkuvasti 
seurattava ja päivitettävä kanta-asiakasohjelmansa sopimusehtoja ja jäsenetuja, jotta ohjelma vastaisi asiakkaiden 
toiveita ja pystyisi säilyttämään kilpailukykynsä muiden saman sektorin toimijoiden kanta-asiakasohjelmiin 
nähden. Epäonnistumiset kanta-asiakasohjelmien suunnitellussa, markkinoinnissa sekä toteutuksessa voivat 
heikentää Stockmannista olevaa mielikuvaa. Jos Stockmann ei onnistu tarjoamaan asiakkailleen laadukasta 
palvelua ja ylläpitämään kanta-asiakasohjelmansa kilpailukykyisyyttä, sillä voi olla olennaisen epäedullinen 
vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan.  

Epäonnistuminen Stockmannin brändin ja immateriaalioikeuksien suojelemisessa sekä franchising-
oikeuksien haltijoiden tai lisenssihaltijoiden epäsuotuisat toimet voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
Stockmannin brändiin. 

Stockmannin tuotemerkit ja brändit muodostavat keskeisen osan Stockmannin liiketoiminnan arvosta. Vastaavasti 
Stockmannin brändien ja immateriaalioikeuksien suojeleminen on tärkeää Stockmannin liiketoiminnan 
suojaamista. Stockmannin tavaramerkit ovat suojattuja kaikissa maissa, joissa Stockmannilla on taloudellista 
toimintaa ja Stockmann pyrkii estämään kaikki sen brändin, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien ja muiden 
immateriaalioikeuksien loukkaukset. Stockmann ryhtyy tarvittaessa oikeudellisiin toimenpiteisiin näiden 
suojaamiseksi ja loukkausten lopettamiseksi. Vaikka Stockmann pyrkii suojaamaan brändejään ja valvomaan 
kolmansien osapuolten toimintaa mahdollisten loukkausten varalta, ei ole takeita siitä, että Stockmannin tekemät 
toimenpiteet ovat kaikissa tilanteissa riittäviä. Stockmann on myös rekisteröinyt verkkotunnuksia liiketoimintansa 
käyttöön, mutta ei ole takeita siitä, että kolmannet osapuolet eivät kykene rekisteröimään näitä muistuttavia 
verkkotunnuksia. Tämä voisi aiheuttaa sekaannusta Stockmannin asiakkaiden keskuudessa ja vaikuttaa 
haitallisesti Stockmannin brändiin ja maineeseen. 

Stockmann on solminut eräitä franchising-sopimuksia, jotka koskevat Lindexin franchising-myymälöitä. Lisäksi 
Stockmannin tavarataloliiketoimintaa Venäjällä harjoittaa AO Stockmann, Reviva Holdings Limitedin 
helmikuusta 2016 lähtien omistama yhtiö. Vuonna 2019 päätökseen saadun Nevsky Centre -kiinteistön myynnin 
jälkeen Stockmannilla ei ole enää omaa liiketoimintaa Venäjällä. Stockmannilla on lisenssisopimus Revivan 
kanssa Stockmann-tavaramerkin käyttämisestä Venäjällä vuoteen 2028 asti. Lisenssisopimuksen perusteella AO 
Stockmann hallinnoi Stockmann-tavarataloja Stockmann-tuotemerkillä Nevsky Center -ostoskeskuksessa ja 
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muissa paikoissa Venäjällä (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Stockmannin liiketoiminta – Franchising-
kumppanit”). Franchising-konseptiin voi sisältyä tiettyjä tavanomaisia liiketaloudellisia riskejä, joihin voivat 
sisältyä esimerkiksi franchise-yrittäjien huono saatavuus, franchise-yrittäjien kyvyttömyydestä suoriutua 
sovituista velvollisuuksista aiheutuva vastapuoliriski, toiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta aiheutuvat 
erimielisyydet, toiminnan alasajosta aiheutuvat brändihaitat sekä kustannukset, franchise-yrittäjien rahoituksen 
saatavuutta koskevat ongelmat sekä geopoliittiset riskit. Franchising- ja lisenssikumppanuuksiin sisältyy myös 
riski siitä, että franchising-yrittäjät tai lisenssinhaltijat ryhtyvät toimenpiteisiin, jotka vahingoittavat Stockmannin 
mainetta tai sen brändejä. Asiakkaat eivät välttämättä pysty erottamaan Stockmannin, franchising-yrittäjien tai 
lisenssinsaajien suorittamia toimia toisistaan, jolloin Stockmannin periaatteista ja arvoista poikkeavilla toimilla 
voi olla haitallinen vaikutus Stockmannin tuotemerkkiin ja maineeseen. 

Epäonnistumisilla tuotemerkkien tai aineettoman omaisuuden hallinnoinnissa ja suojaamisessa sekä 
riittämättömällä reagoinnilla mahdollisiin loukkauksiin tai väärinkäytöksiin voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Pätevien henkilöiden rekrytoimisessa epäonnistuminen tai avainhenkilöiden menettäminen voivat häiritä 
Stockmannin liiketoimintaa ja vaikuttaa haitallisesti sen taloudelliseen tulokseen. 

Stockmannin tulos riippuu osittain avainhenkilöiden ja muiden työntekijöiden työpanoksista. Avainhenkilöihin 
kuuluvat Yhtiön ylin johto sekä joukko muita keskeisissä asemissa olevia työntekijöitä. Stockmannin ja sen 
liiketoimialan erityistuntemusta hallussaan pitävien työpanoksen menettäminen voisi heikentää Stockmannin 
liiketoiminnan tehokkuutta, taloudellista asemaa ja toiminnan tuloksellisuutta. Stockmannin menestys riippuu 
pitkälti siitä, kuinka hyvin se pystyy hankkimaan palvelukseensa, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan 
korkeatasoista henkilöstöä organisaation joka tasolla. Erityisesti monet tavaratalojen työntekijät ovat osa-
aikaisissa työsuhteissa, joissa vaihtuvuus on perinteisesti suurta. Tällöin myös riski henkilökunnan mahdollisista 
väärinkäytöksistä kasvaa. On lisäksi mahdollista, että esimerkiksi COVID-19-pandemia, Stockmannin suorittamat 
sopeuttamistoimet, mahdolliset YT-neuvottelut sekä Saneerausmenettelyyn joutuminen ovat heikentäneet 
nykyisten tai potentiaalisten uusien työntekijöiden mielikuvaa Stockmannista työnantajana. Jos Stockmann ei 
pysty hankkimaan palvelukseensa, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan korkeatasoista henkilökuntaa 
organisaationsa joka tasolla, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan.  

Tietojärjestelmien toimintahäiriöt saattavat vaikuttaa haitallisesti Stockmannin liiketoiminnan tehokkuuteen 
ja/tai kannattavuuteen. 

Stockmannin myynninedistämis-, talous-, henkilöstöhallinto-, jakelu-, logistiikka- ja varastotoiminnot riippuvat 
merkittävästi tietojärjestelmistä sekä sen kyvystä operoida niitä tehokkaasti ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, 
järjestelmiä ja varmuus- ja varajärjestelmiä. Stockmannin toiminta on vahvasti sidoksissa sen tietojärjestelmien 
eheyteen, turvallisuuteen ja vakaaseen toimintaan. Stockmannin tietojärjestelmiin saattaa liittyä tietoturvariskejä, 
mikäli järjestelmien suojaukset eivät riittäisi torjumaan niihin kohdistuvia mahdollisia tietoteknisiä hyökkäyksiä. 
Kyseisiin tietojärjestelmiin kuuluvat erityisesti tavaratalojen kassajärjestelmät, tapahtumatietoja käsittelevät 
datakeskukset, tietoliikennejärjestelmät, etäkaupan myyntijärjestelmät, kanta-asiakasohjelmat sekä 
ohjelmistosovellukset, joiden avulla Stockmann seuraa inventaarivirtoja, käsittelee tapahtumatietoja ja luo 
toiminta- ja talousraportteja. Stockmannin tietojärjestelmien toiminta voi keskeytyä sähkökatkojen, tietokone- tai 
tietoliikennevikojen, tietokonevirusten, tietojärjestelmiin kohdistuvan rikollisuuden tai suuronnettomuuksien, 
kuten tulipalojen ja luonnonmullistusten, sekä omien työntekijöiden tekemien käyttövirheiden vuoksi. 
Tietojärjestelmien toiminnan olennaiset keskeytymiset tai vakavat häiriöt voivat haitata ja heikentää merkittävästi 
Stockmannin liiketoimintaa, varallisuutta ja toiminnan tuloksellisuutta. Millä tahansa edellä kuvatuista 
tietojärjestelmiin liittyvistä ongelmista voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden 
hintaan. 

Epäonnistuminen logistiikan tai varastotason hallinnassa, häiriöt tuotannossa tai kolmansien 
logistiikkapalvelujen tarjoajien toimituspalveluissa ja tietoliikenteessä sekä toimitusketjujen vastuulliseen 
hallintaan liittyvät epäonnistumiset voivat vaikuttaa haitallisesti Stockmannin toiminnan tuloksellisuuteen. 

Stockmannin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja 
informaatiovirtoihin. Toimiakseen tehokkaasti Stockmannin on pystyttävä ylläpitämään toimivaa 
logistiikkajärjestelmää sekä riittäviä tuotevarastoja. Tuotteiden varastomääriin vaikuttavat esimerkiksi 
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kausivaihtelut. Mikäli Stockmannilla ei ole varastoissaan riittävää määrää hyvin myyviä tuotteita, voi se menettää 
myyntiä ja sen maine asiakkaiden silmissä voi heikentyä. Vaikka Stockmannin on ylläpidettävä riittävää 
varastotasoa, sen on myös varottava varastoylijäämien kertymistä. Jos Stockmannin tuotteita jää myymättä, 
Stockmann voi joutua alentamaan myyntihintoja, mikä johtaisi alempiin katteisiin, kassavirtojen heikentymiseen 
ja mahdollisesti suurempiin varastointikustannuksiin. 

Vastaavasti viiveet ja häiriöt tavara- tai tietoliikenteessä ja logistiikkakumppaneihin liittyvät epävarmuudet voivat 
haitata liiketoimintaa. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä 
tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien 
häiriöttömään toimintaan. Stockmann ostaa tuotteita sekä kotimaisilta että ulkomaisilta toimittajilta, ja monet 
Stockmannin kotimaisista toimittajista tuovat suuren osan tuotteistaan ulkomailta. Ulkomailta toimittajilta hankitut 
tuotteet edellyttävät usein pitkiä tilausaikoja. Stockmannin menestys on sidoksissa luotettavien toimittajien 
löytämiseen ja viivytyksettömiin tuotetoimituksiin, minkä vuoksi tuotteita hankitaan lukuisilta eri toimittajilta. 
Stockmann on kuitenkin altis ulkomaisilta toimittajilta ostamiseen liittyville riskeille, joihin kuuluvat muun 
muassa kansainväliset kriisitilanteet sekä Suomeen tai tuotteiden alkuperämaihin kohdistuvat sotatoimet tai 
terroristihyökkäykset, rahtikulujen nousu sekä kuljetusten viivästyminen tai keskeytyminen, työtaistelut ja lakot, 
valuuttakurssien epäsuotuisa vaihtelu, Suomen tuontikauppaan vaikuttava lainsäädäntö, mahdollinen 
taloudellinen, poliittinen tai työvoimapoliittinen epävakaus toimintamaissa, pakkolunastukset ja valtiollistamiset, 
paikallisten hallintojen tai hallinnointikäytäntöjen muuttuminen, kauppa- ja verolainsäädäntö, luonnonkatastrofit 
sekä paikalliset liiketoimintatavat. Esimerkiksi alueellisilla häiriötilanteilla, kuten esimerkiksi vuoden 2021 
alkupuolella Myanmarissa vallitsevalla epävakaudella, on ollut vaikutuksia erityisesti Lindexin hyödyntämien 
alueellisten tavarantoimittajien ja paikallisen tekstiiliteollisuuden toimintaan. Lindex on joutunut siirtämään 
tuotantoansa muihin Aasian maihin selkkauksen johdosta. Lisäksi COVID-19-pandemia on johtanut viiveisiin 
tavarantoimituksissa esimerkiksi Aasiaa kohdanneen konttipulan takia. Osaksi COVID-19-pandemian johdosta 
kansainväliset bränditoimijat ovat priorisoineet toimituksiaan tavalla, jonka johdosta Stockmann ei ole välttämättä 
saanut tilaamiaan tuotteita sovitussa ajassa.  Myös Suezin kanavan tukkeutuminen maaliskuussa 2021 aiheutti 
viiveitä erityisesti Lindexin tavarantoimituksiin.  Kuljetustoimintoihin muodostuvat pullonkaulatilanteet saattavat 
lisäksi nostaa kuljetuskustannusten määrää, millä saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisätietoja Stockmannin tavaranhankinnasta ja logistiikasta 
on esitetty jäljempänä kohdissa ”Stockmannin liiketoiminta – Tavaranhankinta” ja ”Stockmannin liiketoiminta – 
Logistiikka ja varastonhallinta”. 

Stockmannin tuotteiden hankintaan ja toimitusketjuihin voi myös liittyä toiminnan vastuullisuuteen liittyviä 
riskejä. Stockmannin maine ja brändikuva riippuvat tuotteiden laadun, turvallisuuden ja luotettavuuden ohella 
myös sen kyvystä toteuttaa vastuullisuutta koskevia tavoitteita ja toimintaohjeita liiketoiminnassaan. 
Vähittäiskaupan alalla tuotteen arvoketjuun raaka-aineista asiakkaalle kuuluu useita vaiheita, ja ne sisältävät 
riskejä liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen, hyviin työoloihin ja muihin vaatimuksiin, jotka on määritelty 
Stockmannin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) ja muissa ohjeistuksissa. Maineen heikentyminen, 
Stockmannin liiketoimintaa koskeva haitallinen julkisuus (riippumatta sen paikkansa pitävyydestä) ja ulkoisessa 
viestinnässä epäonnistuminen voivat johtaa Stockmann-brändin heikentymiseen, asiakkaiden menettämiseen ja 
liikevaihdon pienentymiseen.  

Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää asiakkaiden luottamuksen sekä Stockmannin tavaramerkin arvon 
säilymiselle. Noin 93 prosenttia Stockmannin omien merkkien vaatteista on valmistettu amfori BSCI -
yritysvastuullisuusjärjestelmän määrittelemissä riskimaissa kuten Kiinassa ja Bangladeshissa.  Omien merkkien 
hankintaketjujen hallinnassa Stockmann altistuu erilaisille riskeille, jotka liittyvät esimerkiksi hankintaketjujen 
jäljitettävyyteen ja läpinäkyvyyteen, ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumiseen sekä tuotannon ja 
raaka-aineiden ympäristövaikutuksiin. Stockmann pyrkii hallitsemaan riskejä vastuullisilla ostokäytännöillä, 
vakiintuneilla toimintaperiaatteilla ja riskienhallintamenetelmillä, ja riskejä seurataan vastuullisuusstrategian ja 
hyvän hallintotavan mukaisesti. Kaikilta Stockmannin omien merkkien tavarantoimittajilta edellytetään 
sitoutumista Stockmannin tavarantoimittajien toimintaperiaatteisiin, jotka perustuvat amfori BSCI:n 11 työelämän 
perusoikeuksista koostuviin toimintaperiaatteisiin, tai muuhun vastaavaan sitoumukseen. Stockmannin 
ostokonttoreissa on paikallista henkilöstöä kuudessa päätuotantopaikassa, ja he valvovat tuotannon laatua ja 
eettisten periaatteiden noudattamista. Lisäksi riskimaiden tuottajille tehdään kolmannen osapuolen 
vastuullisuustarkastuksia. Edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei kuitenkaan ole takeita siitä, että 
Stockmann kykenee kaikilta osalta varmistamaan tuotteidensa vastuullisuuden. Stockmann voi epäonnistua 
vastuullisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja toimintaohjeidensa noudattamisessa liiketoiminnassaan 
johtuen esimerkiksi riittämättömistä resursseista vastuullisuusasioiden seurannassa ja toteuttamisessa, tuotteiden 
suuresta volyymista ja valikoiman laajuudesta, motivaation puutteesta ja/tai organisaatiossa tarvittavasta 
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osaamisesta liittyen vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin ja asiakkaiden tarpeiden muuttumisesta 
vastuullisuusasioissa. 

Mahdollisilla tavaroiden toimituksissa esiintyvillä häiriötilanteilla, epäonnistumisella tuotteiden varastotason 
hallinnassa tai toimitusketjun vastuulliseen toimintaan liittyvillä epäonnistumisilla voi olla olennaisen 
epäedullinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, brändiin, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

Tuoteturvallisuuteen liittyvät riskit saattavat johtaa taloudellisiin tappioihin sekä Stockmannin brändin arvon 
alentumiseen, eikä Stockmannin vakuutus välttämättä kata tiettyjä Stockmanniin kohdistuvia tapauksia. 

Stockmannin myymiin tuotteisiin liittyy lakiin perustuva tuotevastuu, ja kulutustavaran myymistä tai 
kuluttajapalvelujen tuottamista koskevat erityiset säännökset. Stockmann vastaa siitä, että myynnissä olevat 
tuotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle. Tuotteen myyjän on tietyissä 
tapauksissa vedettävä virheellinen ja mahdollisesti vaaraa aiheuttava tuote markkinoilta. Stockmannin mahdolliset 
tuotteiden takaisinvedot käsitellään sisäisten takaisinveto-ohjeiden mukaisesti, joissa määritellään vastuut ja 
tarvittavat toimenpiteet. Vaikka Stockmann panostaa toiminnassaan erityisesti tuoteturvallisuuteen ja tuotteiden 
laadun tarkkailuun muun muassa tavarantoimittajaketjun auditoinneilla sekä tuotteiden ja palvelujen 
laatuseurannalla, ei voi olla takeita siitä, ettei tuoteturvallisuuteen liittyvä riski toteudu tulevaisuudessa. 
Tuoteturvallisuuteen liittyvän riskin toteutuminen voi aiheuttaa Stockmannille taloudellisia menetyksiä ja 
heikentää Stockmann-brändin arvostusta. 

Stockmannin vakuutuksissa on vastuuvapautuksia ja vastuunrajoituksia sekä määrän että vakuutustapahtuman 
osalta. Stockmannilla ei ole vakuutusturvaa sellaisten vahinkojen varalta, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia tai 
joille ei ole saatavilla vakuutusta taloudellisesti kohtuullisin ehdoin. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, ettei 
Stockmannin nykyistä vakuutusturvaa irtisanota tai että se on tulevaisuudessa saatavilla taloudellisesti kohtuullisin 
ehdoin. Näiden riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

Merkittävä osuus Stockmannin henkilökunnasta kuuluu työehtosopimusten piiriin ja Stockmann voi olla sen 
toimintaa haittaavien työnkeskeytyksien kohteena työehtosopimusten uudistamisen epäonnistuessa tai 
suunniteltujen sopeutustoimien toteuttamisen johdosta.  

Stockmannin liiketoiminta on työvoimavaltaista, ja merkittävä osa Stockmannin työntekijöistä on 
työehtosopimusten tai vastaavien järjestelyiden piirissä. Esimerkiksi 31.12.2020 noin 83 prosenttia Yhtiön 
työntekijöistä Suomessa oli työehtosopimusten piirissä. Lisäksi kaikki Lindexin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa 
olevista työntekijöistä, ylempiä toimihenkilöitä lukuun ottamatta, ovat työehtosopimusten piirissä. Stockmann on 
altis työmarkkinaerimielisyyksistä ja henkilöstöpolitiikan epäonnistumisesta koituville riskeille. On mahdollista, 
että Stockmannin operatiiviseen toimintaa kohdistuisi lakoista, muista työtaistelutoimenpiteistä tai liittojen 
välisistä erimielisyyksistä aiheutuvia merkittäviä häiriötilanteita, jos nykyisten työehtosopimusten päättyessä ei 
pystytä neuvottelemaan uusia työehtosopimuksia. Tällaiset työtaistelutoimenpiteet saattavat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti Stockmannin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

COVID-19-pandemian pitkittymisestä ja viranomaisten asettamista erilaisista liiketoimintaa haittaavista 
rajoituksista aiheutuvien haitallisten taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi Stockmann on joutunut ja saattaa 
jatkossakin joutua sopeuttamaan henkilöstöresurssejaan laskeneisiin kävijä- ja asiakasmääriin. Stockmann tiedotti 
26.3.2021 tiukentuvien COVID-19-rajoitusten vuoksi aloittavansa kaikkia Suomen-toimintojen henkilöstöä 
koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä oli noin 1 200 henkilöä kaikissa tavarataloissa sekä 
tukitoiminnoissa Suomessa. Nämä neuvottelut on saatu päätökseen valtioneuvoston peruutettua 31.3.2021 
liikkumisrajoituksia koskevan hallituksen esityksen, eivätkä ne johtaneet uusiin lomautuksiin tai muihin 
toimenpiteisiin. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että COVID-19-rajoituksia ei tulevaisuudessa kiristettäisi uudelleen 
eikä siitä, että Stockmann ei tästä tai muista syistä joutuisi ryhtymään henkilöstöresurssien sopeuttamista koskeviin 
toimiin. Mitkä tahansa henkilöstövähennykset tai muut henkilöstön asemaan haitallisesti vaikuttavat toimet voivat 
johtaa lakkoihin, työnseisauksiin, oikeudenkäynteihin tai muihin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka voivat vaatia 
Stockmannia muuttamaan tai lykkäämään suunnitelmiaan.  

Lisäksi henkilöstökulujen sopeuttamiseksi harkittavat toimet sekä näihin liittyvät neuvottelut ammattiliittojen 
kanssa voivat aiheuttaa erimielisyyksiä tai yleistä epävarmuutta työmarkkinaosapuolten välillä ja johtaa Yhtiön ja 
sen työntekijöiden välisten suhteiden heikentymiseen. Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla 
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olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin.  

Tietosuojasääntelyn noudattamatta jättäminen voi johtaa vahingonkorvauskanteisiin ja vaikuttaa haitallisesti 
Stockmannin maineeseen. 

Stockmann kerää tietosuojalainsäädännön tarkoittamia henkilötietoja osana liiketoimintansa harjoittamista, 
asiakassuhteiden hoitamista sekä esimerkiksi kanta-asiakasohjelmien yhteydessä. Stockmanniin sovelletaan muun 
muassa yleistä tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) (”Tietosuoja-
asetus”). Stockmann on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja huolehtimaan henkilötietojen 
turvallisesta käsittelystä Tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
Tietosuoja-asetuksen ja muiden sovellettavien tietosuojasäädösten rikkominen voi johtaa muun muassa 
viranomaisten asettamiin sanktioihin sekä vahingonkorvausvelvollisuuteen loukkauksen kohteena olevalle 
henkilöille sekä Stockmannin maineen vahingoittumiseen. Seuraamukset voisivat tulla kyseeseen esimerkiksi 
silloin, jos suojattuja henkilötietoja luovutettaisiin tai paljastettaisiin kolmansille osapuolille sovellettavien lakien 
vastaisesti tai jos kolmas osapuoli taikka Stockmannin oma henkilökunta väärinkäyttäisi tällaisia tietoja.  

Vuoden 2020 aikana ilmeni kolme Stockmannin asiakkaiden henkilötietoja koskevaa tapausta Suomessa ja yksi 
Latviassa. Kaikki tapaukset tutkittiin, eivätkä ne edellyttäneet ilmoitusta tietosuojaviranomaisille kyseisissä 
maissa. Lindexillä ei ollut asiakkaiden henkilötietoja koskevia tapauksia vuoden 2020 aikana. Stockmann on 
asettanut tavoitteeksi, ettei vuositasolla ole yhtään asiakkaiden yksityisyydensuojaa rikkovaa tapausta. 
Tietosuojaan liittyviä riskejä arvioidaan säännöllisesti osana Stockmannin riskienhallintaprosessia. 

Mikäli Stockmann epäonnistuisi sovellettavan lainsäädännön noudattamisessa, sillä saattaisi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Stockmannin maineeseen ja brändiin, sekä sen taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 
tulokseen sekä Osakkeiden arvoon. 

Stockmann on ja voi tulevaisuudessakin olla osapuolena oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, joilla 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

Stockmannia vastaan on aloitettu ja voidaan tulevaisuudessakin aloittaa oikeudenkäyntejä sekä nostaa kanteita ja 
aloittaa muita menettelyitä, jotka voivat koskea muun muassa tuotteiden laatua ja turvallisuutta, Stockmannin 
suorittamia henkilöstön vähentämistoimia sekä vuokra- tai muiden sopimusten irtisanomisia. Nämä ja mahdolliset 
muut tulevat oikeudenkäynnit voivat olla kalliita, viedä johdon huomiota ja vahingoittaa Stockmannin mainetta. 
Stockmannin tämänhetkisistä olennaisista oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä on esitetty lisätietoja 
kohdassa ”Stockmannin liiketoiminta – Oikeudenkäynnit”. 

Saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen muutama tavarantoimittaja ja vuokranantaja on esittänyt Yhtiölle 
joitakin vahingonkorvausvaatimuksia, isoimmat näistä vaateista liittyvät pitkäaikaisten toimitilojen 
vuokrasopimusten irtisanomiseen Yrityssaneerauslain (määritelty jäljempänä) mukaisesti kahden kuukauden 
irtisanomisajalla. Saneerausmenettelyn Selvittäjä (määritelty jäljempänä) on katsonut perustelluksi huomioida 
Saneerausohjelmassa vuokranantajavelkojien vahingonkorvausvaatimukset kahdeksantoista (18) kuukauden 
vuokramääriä vastaavilta osin kuitenkin siten, että vahingon määrää vähentävät Yhtiön kanssa tehdyt uudet 
vuokrasopimukset sekä muut kyseessä olevia tiloja koskevat uudet tai siirretyt vuokrasopimukset, joista 
vuokranantajavelkoja saa tuloja (nettomääräinen vahinko). Kahdeksantoista kuukauden ajanjakso alkaa irtisanotun 
vuokrasopimuksen päättymisestä. Siltä osin kuin vuokranantajavelkojat ovat esittäneet tätä suurempia 
korvausvaatimuksia vuokrasopimuksen irtisanomisen vuoksi aiheutuvista vahingoista Saneerausohjelmaa 
käsitellyt käräjäoikeus on määrännyt, että kunkin velkojan tulee saattaa vahingonkorvaussaataviensa määrää 
koskeva asia tutkittavaksi eri oikeudenkäynnissä tai muussa sellaista asiaa varten tarkoitetussa menettelyssä 
10.5.2021 mennessä. Vahingonkorvauksia varten konsernitilinpäätöksessä varauksena huomioitu määrä (16,9 
miljoonaa euroa per 31.3.2021 ja 17,4 miljoonaa euroa tämän Esitteen päivämääränä) vastaa Yhtiön arviota näiden 
velvoitteiden todennäköisestä määrästä ja vastaa määrää, joka on huomioitu saneerausvelkana. Esitetyt 
kokonaisvaatimukset, jotka on esitetty määräaikaan 10.5.2021 mennessä, ovat enimmäismäärältään yhteensä 
102,7 miljoonaa euroa (sisältäen seuraavassa kappaleessa selostetut prosessit). Näiden osalta 
vahingonkorvausvaatimukset ovat riidanalaisia ja niiden toteutuminen ja määrä on epävarma.  

Stockmannin Tapiolan tavaratalon vuokranantaja LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on aloittanut vuoden 2021 
alussa Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 43,4 miljoonan euron 
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suuruista Yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin mukaista vahingonkorvausta. Stockmannin Saneerausohjelman 
Selvittäjä (määritelty jäljempänä) on kiistänyt Saneerausohjelmassa LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n 
korvausvaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 3,5 miljoonaa euroa. LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on pannut 
vireille samassa asiassa kanteen myös Stockmannia, Stockmann AS:ää sekä Selvittäjää (määritelty jäljempänä) 
ja/tai Valvojaa (määritelty jäljempänä) vastaan Helsingin käräjäoikeudessa lepäämäänjättämispyynnöin. Lisäksi 
LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on valittanut Saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin 
käräjäoikeuden 9.2.2021 antamasta päätöksestä hovioikeuteen siltä osin kuin käräjäoikeus on tutkinut Stockmann 
AS:n tekemän väitteen eikä hylännyt sitä ja osoittanut LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n saattamaan väitettä 
koskevan asian tutkittavaksi eri prosessissa.  Lisäksi Stockmannin Takomotien toimistotilojen vuokranantaja 
Nordika II SHQ Oy on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta 
Yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin mukaista enintään 14,5 miljoonan euron suuruista vahingonkorvausta. 
Valvoja (määritelty jäljempänä) on Saneerausohjelmassa kiistänyt tämän vaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 1,2 
miljoonaa euroa. Samassa kanteessa Nordika II SHQ Oy on nimennyt vastaajiksi myös Selvittäjän ja Stockmann 
AS:n.   

Lisäksi Tampereen tavaratalon vuokranantaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on aloittanut Stockmannia 
vastaan välimiesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 11,9 miljoonan euron suuruista 
Yrityssaneerauslain 27 §:n mukaista vahingonkorvausta. Valvoja (määritelty jäljempänä) on kiistänyt 
Saneerausohjelmassa korvausvaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia on pannut vireille Helsingin käräjäoikeudessa lepäämäänjättämispyynnöin samassa asiassa 
kanteet, joissa ensimmäisessä ovat vastaajina Stockmann ja Selvittäjä (määritelty jäljempänä) ja Valvoja 
(määritelty jäljempänä) sekä toisessa Stockmann AS. Kanteissa käräjäoikeudelle Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Fennia pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan, että Fennialle maksettavan vahingonkorvauksen määrä on enintään 
12,0 miljoonaa euroa.  Myös toinen Tampereen tavaratalon vuokranantajista Tampereen Seudun Osuuspankki on 
haastanut Stockmannin Pirkanmaan käräjäoikeuteen vastaamaan kanteeseen, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta 
enintään 20,3 miljoonan euron suuruista Yrityssaneerauslain 27 §:n mukaista vahingonkorvausta. Valvoja on 
kiistänyt Saneerausohjelmassa Tampereen Seudun Osuuspankin Saneerausmenettelyn aikana esittämän, tuolloin 
enimmäismäärältään yhteensä 17,7 miljoonan euron, korvausvaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 2,0 miljoonaa 
euroa.  

Edellä mainittujen ohella Stockmannin Tampereen tavaratalon entinen alivuokralainen Pirkanmaan Osuuskauppa 
on aloittanut Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa se vaatii 5,4 miljoonan euron suuruista muun muassa 
Yrityssaneerauslain 27 §:ään perustuvaa vahingonkorvausta. Valvoja (määritelty jäljempänä) on 
Saneerausohjelmassa kiistänyt Pirkanmaan Osuuskaupan korvausvaatimukset pääosin. Pirkanmaan Osuuskauppa 
on myös valittanut Saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2021 
siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut, että Pirkanmaan Osuuskaupan vahingonkorvaussaatava on 
saneerausvelkaa eikä Yrityssaneerauslain 32 §:n mukaista saneerausmenettelyhakemuksen vireilletulon jälkeen 
syntynyttä velkaa.  Myös ECR Finland Investment I Oy eli nk. Kirjatalon omistaja on valittanut 
Saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 antamasta päätöksestä. ECR 
Finland Investment I Oy on pyytänyt hovioikeutta vahvistamaan, että sen saatava perustuu Yrityssaneerauslain 15 
§:n mukaiseen sitoumukseen, josta syntyvät saatavat ovat Yrityssaneerauslain 32 §:n 1 momentin mukaista 
Saneerausmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen vireilletulon jälkeen syntynyttä velkaa. Toissijaisesti, 
mikäli hovioikeus katsoisi, että ECR Finland Investment I Oy:n saatava olisi Yrityssaneerauslain 3 §:n mukaista 
saneerausvelkaa, pyytää ECR Finland Investment I Oy, että se olisi joka tapauksessa oikeutettu saamaan maksun 
suorituksestaan Yrityssaneerauslain 17 §:n mukaisen maksukiellon estämättä.   

Edellä mainittujen vuokranantajavelkojien nostamien erillisten Yrityssaneerauslain 27 §:n mukaista 
vahingonkorvausta koskevien kanteiden ja välimiesmenettelyjen nojalla mahdollisesti tuomittavat korvaukset 
tulevat olemaan osa Saneerausohjelman mukaista saneerausvelkaa. On lisäksi mahdollista, että Yhtiön velkojat 
nostavat vahingonkorvaus- tai muita kanteita Yhtiötä vastaan muillakin kuin edellä mainituilla perusteilla.  

Saneerausmenettelyyn tai Saneerausohjelmaan liittyvien korvausvaateiden tai muiden kanteiden hyväksyminen 
voi johtaa myös siihen, että Yhtiön tulee tarjota Osakkeita merkittäväksi kyseisille velkojille (katso lisätietoja 
kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset 
tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettelyn ja Saneerausohjelman seurauksena toteutuneet 
tapahtumat – 7.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ”).  

Stockmannilla on lisäksi käynnissä tuloverotusta koskeva riita Ruotsissa (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ” 
— Mikäli Stockmann ei kykene hyödyntämään sillä olevia laskennallisia verosaamisia tai muilla verotukseen 
liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen tilaan”).  
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Vaikka Stockmannin tiedossa ei tämän Esitteen päivämääränä ole muita kuin tässä Esitteessä kuvattuja vireillä 
olevia kanteita, Stockmannia kohtaan saatetaan esittää myös muita korvausvaateita. Tällä hetkellä vireillä olevan 
tai mahdollisen tulevan oikeudenkäynnin epäsuotuisa tulos voi heikentää Stockmannin mainetta ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi merkittävät uudet vastuut voisivat heikentää 
Stockmannin kykyä hoitaa saneerausvelkojaan Saneerausohjelman maksuohjelman mukaisesti, ja siten vaikeuttaa 
Saneerausohjelman toteuttamista (katso lisätietoja edellä kohdassa ”— Stockmann voi epäonnistua 
Saneerausohjelman toteuttamisessa ja saneerausvelkojen takaisinmaksussa, jolloin Yhtiö saattaisi joutua 
hakeutumaan konkurssiin. ”). 

D. Stockmannin strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä 

Stockmann ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi, tai sen strategia voi 
osoittautua virheelliseksi suhteessa vallitseviin markkinaolosuhteisiin ja trendeihin, millä voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Stockmannin kannattavuuteen ja Saneerausohjelman toteuttamiseen. 

Stockmann johtaa liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti, mistä on esitetty lisätietoja kohdassa ”Stockmannin 
liiketoiminta – Strategia ja visio 2021-2023”. Ei kuitenkaan voi olla takeita siitä, että Stockmann onnistuu 
toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi tai että sen strategia on kilpailukykyinen lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä. Monet tekijät, jotka liittyvät Stockmannin strategiaan sekä sen kykyyn säilyttää katteensa ja sisäinen 
tehokkuutensa, ovat kokonaan tai osittain Stockmannin vaikutuspiirin ulkopuolella. Esimerkiksi Stockmannin 
palveluiden kysynnässä tai yleisessä taloustilanteessa voi tapahtua muutoksia, joilla voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Stockmannin strategian toteuttamiseen ja siten myös Stockmannin taloudelliseen asemaan.  

Vaikka strategia olisi kilpailukykyinen, sitä ei välttämättä toteuteta suunnitelman mukaisesti. Stockmann ei 
välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä tai se voi 
epäonnistua muutoksenhallinnassa. Stockmann voi epäonnistua keskeisten strategisten projektiensa 
toteuttamisessa riittämättömien resurssien tai puutteellisen johtamisen, seurannan ja suunnittelun seurauksena. 
Lisäksi Stockmann voi epäonnistua strategiansa kommunikoinnissa Konsernin sisällä, mikä voi johtaa eroihin sen 
strategian sekä todellisen johtamisen ja toiminnan välillä. Tämä voi johtaa selkeiden ja yhdenmukaisten 
tavoitteiden puuttumiseen Konsernin sisällä, mikä voi heikentää olennaisesti Stockmannin toiminnan tuottavuutta. 
Selkeiden tavoitteiden puuttuminen voi vaikuttaa haitallisesti myös Stockmannin henkilöstön motivaatioon, mikä 
voi johtaa henkilöstön tyytymättömyyteen, mahdollisiin irtisanoutumisiin ja vaikeuksiin rekrytoinnissa. 
Stockmannin strategia voi myös osoittautua väärin suunnatuksi suhteessa vallitseviin trendeihin tai markkinoiden 
nopeisiin muutoksiin. Suurimittainen sopeutuminen markkinoiden kehitykseen organisaatiomuutoksilla ja 
liiketoiminnan asianmukaisella mitoituksella voi myös aiheuttaa muutosvastaisuutta, joka voi pitkittää muutosten 
toteuttamista ja vaikuttaa haitallisesti toiminnan tehokkuuteen. Lisäksi organisaation sisäiset kulttuurierot sekä 
maakohtaiset erot voivat luoda esteitä Stockmannin strategian yhdenmukaistamiselle koko organisaatiossa, mikä 
voi vaikeuttaa strategian toteuttamista. 

Epäonnistumisella strategian toteuttamisessa tai sillä, että strategia osoittautuu virheelliseksi, voi olla kielteinen 
vaikutus Stockmann-konsernin liikevaihtoon, liiketoiminnan kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan. Heikolla 
kannattavuuskehityksellä voi olla siten myös kielteinen vaikutus Stockmannin kykyyn täyttää Saneerausohjelman 
määräyksiä. Heikko kannattavuus voisi johtaa esimerkiksi siihen, että Stockmann ei kykenisi suoriutumaan 
Saneerausohjelman maksuohjelman mukaisista velvoitteistaan. Toisaalta Stockmann-konsernin eri 
liiketoimintojen kannattavuus ratkaisee Yhtiön mahdollisuuden saada tarvittaessa uutta korollista velkaa ja/ tai 
osakepääomaa sekä näin mahdollisesti rahoittaa kaikki maksuohjelman mukaiset velvoitteensa uudelleen ja saada 
Saneerausohjelma päättymään ennenaikaisesti. Lisätietoja Saneerausohjelman määräyksistä on esitetty jäljempänä 
kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Lähiajan 
epävarmuustekijät – Saneerausmenettely ja Saneerausohjelma”. 

Monet tekijät, mukaan lukien tässä Esitteessä kuvatut muut riskitekijät, voivat estää Stockmannin strategian 
toteuttamisen täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti tai rajoittaa Stockmannin kykyä vastata palveluidensa kysyntään 
olemassa olevien tai tulevien asiakkaiden keskuudessa. Jos Stockmann epäonnistuu strategiansa toteuttamisessa 
tai sen strategia ei ole kilpailukykyinen tai se osoittautuu väärin suunnatuksi suhteessa vallitsevaan 
markkinatilanteeseen ja trendeihin, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 
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Stockmannin on jatkettava sisäisten valvontajärjestelmiensä sekä muiden sisäisten järjestelmiensä ja 
prosessiensa kehittämistä strategiansa edellyttämällä tavalla, ja puutteet sisäisissä järjestelmissä voivat 
vahingoittaa Saneerausohjelman toteuttamista, Stockmannin mainetta tai aiheuttaa ylimääräisiä 
kustannuksia. 

Stockmannin sisäisiä järjestelmiä, prosesseja ja arviointimenetelmiä kehitetään jatkuvasti Stockmannin strategian 
läpiviemiseksi, liiketoiminnan tukemiseksi sekä Saneerausohjelman toteuttamiseksi. Stockmannin sisäiset 
järjestelmät strategian toteutumisen seurantaan sekä järjestelmät, joita käytetään riskien arvioimiseen ja hallintaan, 
eivät kuitenkaan välttämättä ota riittävän tehokkaasti huomioon strategian edistämistä tai kaiken tyyppisiä riskejä. 
Saneerausohjelman epäonnistuminen joko kokonaan tai osittain ja riskit voivat aktualisoitua monella tavalla, 
mukaan lukien liiketoiminnan keskeytyminen, IT-järjestelmien vikatilanteet tai toimintahäiriöt, puutteet 
toimitusketjussa, liiketoiminnan kehittymisessä, sovellettavien lakien ja määräysten rikkominen, inhimilliset 
erehdykset tai työntekijöiden väärinkäytökset. Sisäisissä valvontajärjestelmissä on väistämättä puutteita, mukaan 
lukien inhimilliset erehdykset, ja siksi on mahdollista, että sisäiset valvontajärjestelmät voidaan kiertää 
tarkoituksella tai ne voivat muuttua riittämättömiksi olosuhteiden muuttumisen seurauksena. Tämän seurauksena 
sisäiset valvontajärjestelmät eivät välttämättä pysty tunnistamaan riittävällä tavalla kaikkia riskejä tai arvioimaan 
kunnolla tällaisten riskien mahdollisia vaikutuksia. Stockmannin voi aiheutua tämän seurauksena taloudellisia 
menetyksiä tai sen maine voi vahingoittua. 

Millä tahansa edellä mainitulla tekijällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

E. Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä 

Stockmannin tuleva kehitys sekä velanmaksukyvyn ylläpitäminen edellyttävät vahvaa kassavirtaa. 

Stockmannin strategian ja Saneerausohjelman määräysten toteuttaminen, saneerausveloista suoriutuminen sekä 
rahoituksen saatavuuden turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät Stockmannilta vahvaa kassavirtaa ja 
tulosta. Stockmannin nettovelkaantumisaste oli 31.3.2021 373,7 prosenttia ja omavaraisuusaste 12,9 prosenttia. 
Stockmannin tuloksentekokyky ja kassavirta on ollut Lindex-alakonsernin ja omaisuuserien divestoinneista 
saatujen myyntituottojen varassa. Tulevaisuudessa kassavirran kasvun on perustuttava Yhtiön ja Lindexin 
kivijalkaliikkeiden ja verkkokaupan myynnin kasvuun ja tuloksellisuuteen sekä Stockmannin onnistumiseen 
strategiansa täytäntöönpanossa, tavaratalojen kehittämishankkeissa, toimitilojen vuokraustoiminnassa, 
muotiketjujen liikkeiden avaamisessa sekä verkkokaupan kehittämisessä. Saneerausohjelman mukaisista 
velvoitteista suoriutuminen on tarkoitus rahoittaa erityisesti kiinteistörealisoinneilla, Yhtiön liiketoiminnasta 
saatavalla tulorahoituksella ja konserniyhtiöiden liiketoiminnasta saatavilla tuloilla. COVID-19-viruksen 
vaikutukset, hyvien liikepaikkojen saatavuusongelmat, nykyisten tavaratalojen uudistamiseen liittyvät viivästykset 
ja kulut, vaikeudet kiinteistöjen vuokralle antamisessa ja saamisessa, ongelmat verkkokaupan kehittämisessä sekä 
vaara siitä, että kuluttajat eivät kiinnostu Stockmannin tarjoamista tuotteista nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla, 
voivat vaikuttaa haitallisesti Stockmannin kykyyn lisätä kasvuaan tavaratalojen sekä verkkokaupan kehittämisen 
avulla.  

Mikäli Stockmann ei kykene saamaan aikaan riittäviä kassavirtoja, jotka tukevat sen toimintoja, sillä voi olla 
olennaisen epäedullinen vaikutus Stockmannin kykyyn suoriutua Saneerausohjelmasta, sen liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

Liikearvoon liittyvillä mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Stockmannin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Stockmannin konsernitaseeseen 31.3.2021 kirjattu liikearvo oli 271,8 miljoonaa euroa, ja Stockmannin oma 
pääoma oli 173,9 miljoonaa euroa. IFRS:n (määritelty jäljempänä) mukaisesti Stockmann-konserni testaa 
säännöllisesti omaisuutensa liikearvoa varmistaakseen, että rahavirtaa tuottavien yksiköiden omaisuuseristä 
kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittävät kirjanpitoarvonsa. Yhtiö suorittaa arvonalentumistestauksen 
tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tai jos muuten esiintyy viitteitä omaisuuserien arvon alentumisesta. 

Stockmann tiedotti 28.1.2021 Lindexin liikearvoa koskeneesta arvonalentumistestauksesta ja sen perusteella 
tehdystä alakirjauksesta. Alaskirjauksen taustalla vaikutti vallitseva sekä uudelleen kiihtyvä COVID-19 pandemia 
ja sen lisäämä epävarmuus Lindexin päämarkkinoilla. Testauksen seurauksena Stockmann teki konsernin vuoden 
2020 neljännen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan 250 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin 
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liikearvoon. Alaskirjaus raportoitiin oikaisuna, eikä sillä ollut rahavirtavaikutuksia. Alaskirjauksen jälkeen 
Lindexiin liittyvän liikearvon ja tavaramerkin jäljellä oleva kirjanpitoarvo oli yhteensä 368,1 miljoonaa euroa 
vuoden 2020 lopussa. 

On mahdollista, että COVID-19-pandemian aiheuttamat mahdolliset muutokset asiakkaiden ostoskäyttäytymiseen 
ja ostovoimaan, viranomaisten asettamat rajoitteet Lindexin liiketoiminnalle, etätyöskentelysuositukset, 
kivijalkamyymälöiden kävijämäärien laskut sekä verkkokaupan kyvyttömyys kompensoida menetyksiä 
vaikuttavat Stockmannin arvonalentumistestauksissa sovellettaviin kasvuolettamiin ennustetun liikevaihto- ja 
kannattavuuskehityksen osalta, mikä puolestaan voi aiheuttaa tarpeen arvonalentumistappion lisäkirjauksiin. Jos 
Stockmannin pitää tulevaisuudessa kirjata liikearvoon liittyviä merkittäviä arvonalentumistappioita, tällä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Stockmannin taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 

Valuuttakurssien vaihtelut saattavat vaikuttaa epäedullisesti Stockmannin liiketoiminnan tulokseen. 

Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa Stockmannin liiketoimintaan. Stockmannin valuuttariskit muodostuvat 
ulkomaan valuutoilla suoritetuista myynti- ja ostotapahtumista, ulkomaanvaluuttamääräisistä tase-eristä ja 
ulkomaanyksiköiden investoinneista. Stockmannin tärkeimmät myyntivaluutat ovat euro, Ruotsin kruunu, ja 
Norjan kruunu. Tärkeimmät ostovaluutat ovat euro, Yhdysvaltojen dollari, Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu. 
Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset Stockmannin 
raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin ja eräiden muiden 
valuuttojen välillä. Lindex altistuu erityisesti Yhdysvaltojen dollarin vaihtokurssin muutoksille. 
Saneerausmenettelyn aloittamisen johdosta Stockmann-konserni ei suojaa tällä hetkellä valuuttakurssien 
muutoksista aiheutuvia riskejään (katso lisätietoja edellä kohdassa ”— Stockmann ei suojaa valuuttakurssi- ja 
korkoriskejä tällä hetkellä.”).  

Stockmann raportoi tuloksensa euroina, jolloin siihen kohdistuu tiettyjä valuuttamuunnoksia koskevia riskejä, kun 
sen ulkomaisten tytäryhtiöiden muissa valuutoissa kuin euroissa raportoidut tiedot yhdistetään 
konsernitilinpäätökseen. Euron arvon vahvistumisella tai heikentymisellä suhteessa muihin valuuttoihin on siten 
vaikutusta Stockmannin konsernitilinpäätöksessä esitettyihin lukuihin, vaikka niissä ei olisikaan tapahtunut 
muutoksia lähtövaluutassa mitattuna. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti 
Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 
Osakkeiden hintaan. 

Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti Stockmannin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. 

Korkotason olennainen nousu voi vaikuttaa yksityiseen kulutukseen negatiivisesti. Korkotasossa tapahtuvat 
muutokset voivat lisäksi vaikuttaa Stockmannin omistamista kiinteistöistä saatavaan tuottoon, millä voi olla 
vaikutusta Stockmannin omaisuuserien käypiin arvioihin. Lisäksi korkotason nousu voi vaikuttaa olennaisen 
epäedullisesti rahoituksen hintaan ja Yhtiön tämänhetkisiin rahoituskuluihin. Korkotason vaihtelut voivat 
vaikuttaa myös Stockmannin esitettyihin liikearvoihin. Saneerausohjelman määräysten takia Stockmann ei suojaa 
tällä hetkellä korkojen muutoksista aiheutuvia riskejään (katso lisätietoja edellä kohdassa ” — Stockmann ei suojaa 
valuuttakurssi- ja korkoriskejä tällä hetkellä.”). Korkotason vaihtelut voivat siten vaikuttaa epäedullisesti 
Stockmannin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Mikäli Stockmann ei kykene hyödyntämään sillä olevia laskennallisia verosaamisia tai muilla verotukseen 
liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Stockmannin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen tilaan. 

Stockmann harjoittaa liiketoimintaansa useissa maissa. Stockmannin pyrkii parhaan kykynsä mukaan 
noudattamaan siihen sovellettavia verolakeja, verosopimuksia ja muita säädöksiä. Stockmannin veroriski liittyy 
verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai mahdollisiin virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen 
saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin seuraamuksiin, jotka puolestaan voivat 
johtaa taloudellisiin menetyksiin.  

Stockmannin taseeseen kirjattujen laskennallisten verosaamisten määrä 31.12.2020 oli 27,8 miljoonaa euroa. 
Yhtiön kyky tuottaa verotettavaa tuloa tulee olemaan osittain riippuvainen yleisistä talous-, rahoitus-, kilpailu-, 
lainsäädäntö-, säädös- ja muista tekijöistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Laskennallisia verosaamisia edellisten 
tilikausien vahvistetuista tappioista tai vähentämättä jääneistä etuyhteyskoroista kirjataan ainoastaan, jos Yhtiön 
johto arvio, että tulevaisuudessa kertyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömiä verotustappioita 
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tai vähentämättä jääneitä etuyhteyslainan korkoja voi käyttää. Laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen 
liittyykin merkittävää johdon harkintaa ja oletuksia. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, 
jotka voivat vaikuttaa taseeseen kirjattujen laskennallisten verosaamisten ja – velkojen sekä vielä verotappioista 
kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten määrään. Stockmannin tytäryhtiö Stockmann Sverige AB on 
saanut Ruotsin veroviranomaisilta oikaisupäätöksen koskien oikeutta vähentää Ruotsin verotuksessa AB Lindexin 
osakkeiden kauppaa varten nostamansa etuyhteyslainan korkomenoja vuosina 2013–2019. Päätöksen mukaan 
yhtiö on velvoitettu maksamaan noin 35 miljoonaa euroa lisäveroja ja niihin liittyviä korkoja ja Ruotsin 
verohallinto edellytti, että Stockmann toimittaa verovastuun turvaamiseksi vakuuden. Lisävero ja siihen liittyvät 
korot on kokonaisuudessaan kirjattu velaksi Stockmann-konsernin taseeseen. Stockmann on hakenut muutosta 
jälkiveropäätökseen Ruotsissa paikalliselta muutoksenhakuasteelta, mutta veroriidan käsittelyä lykättiin siihen 
saakka, että EU:n tuomioistuin ratkaisi ennakkoratkaisupyynnön koskien Ruotsin korkovähennysjärjestelmää 
toisessa asiassa. Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 20.1.2021 kyseisestä toisesta asiasta päätöksen, jonka 
perusteella Ruotsin verohallinto luopui vaatimuksestaan saada vakuus valituksen kohteena olevalle verovastuulle. 
Stockmann Sverige AB:n verovalitus on kuitenkin vielä käsittelyssä. Lisätietoja verovalituksesta kohdassa 
”Stockmannin liiketoiminta – Oikeudenkäynnit”). Jos verotettavan tulon määrä on alempi kuin odotettu, eikä 
kaikkia laskennallisia verosaamisia ole mahdollista hyödyntää tai yllä mainitun verovalituksen lopputulos ei ole 
Stockmannille myönteinen, täytyy laskennallisten verosaamisten arvoa Stockmannin taseessa alentaa, jolla voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Vaikka Stockmann käyttää voimavaroja veroriskien hallintaan, riskien toteutumisella voisi olla haitallinen 
vaikutus Stockmannin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan. 

F. Osakeantiin liittyviä riskejä 

Osakeannin toteutuksen epäonnistuessa tai estyessä Yhtiön Saneerausohjelma saattaisi raueta. 

Saneerausohjelman määräysten mukaan Yhtiön Saneerausohjelma voi raueta, mikäli Osakeantia ei toteuteta. 
Yhtiön hallitus on päättänyt 18.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 
Osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 100 000 000 Konversio-osaketta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen. Koska Saneerausohjelma edellyttää ainoastaan, että Osakeanti toteutetaan, ei 
Osakeannin tuloksella tai Osakeannin myötä liikkeeseenlaskettavien Konversio-osakkeiden määrällä ole 
merkitystä. 

Mikäli Yhtiö ei kykenisi jostakin syystä toteuttamaan Osakeantia eli Yhtiön hallitus peruuttaisi Osakeannin, 
saattaisi tämä johtaa Saneerausohjelman raukeamiseen. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen 
voimassaolo lakkaa ja velkojilla on samanlainen oikeus suoritukseen Yrityssaneerauslain ja Saneerausohjelman 
määrittelemästä saneerausvelasta kuin jos Saneerausohjelmaa ei olisi vahvistettu. Tässä tapauksessa Yhtiö saattaisi 
joutua hakeutumaan konkurssiin. Konkurssitilanteessa sijoittajat todennäköisesti menettäisivät sijoituksensa 
osittain tai kokonaan. 

Velkojien, jotka eivät konvertoi saataviaan Osakkeiksi Osakeannissa, saneerausvelkasaatavia leikataan 
Saneerausohjelman määräysten mukaisesti. 

Yhtiöllä oli tämän Esitteen päivämääränä Vakuudetonta saneerausvelkaa (määritelty jäljempänä) yhteensä noin 
209,6 miljoonaa euroa, käsittäen julkisoikeudellisia velkoja 5,5 miljoonaa euroa, yritystodistusvelkoja 53,4 
miljoonaa euroa, osto- ja muita vakuudettomia velkoja 51,4 miljoonaa euroa, konsernivelkoja 81,7 miljoonaa 
euroa sekä vahingonkorvaus- ja muita ehdollisia velkoja 17,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiöllä oli tämän Esitteen 
päivämääränä viimesijaista Hybridilainaan (määritelty jäljempänä) perustuvaa saneerausvelkaa noin 54,1 
miljoonaa euroa (mukaan lukien 8.4.2020 asti kertynyt korko). 

Saneerausohjelman tultua voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella velkojien saatavien maksu määräytyy 
Saneerausohjelman perusteella. Saneerausohjelman kirjatun määräyksen mukaan Vakuudettomasta 
saneerausvelasta (jäljempänä määritellyllä tavalla ja jäljempänä mainituin poikkeuksin) leikataan 20 prosenttia 
niiden velkojien osalta, jotka eivät käytä konversio-oikeuttaan Osakeannissa, ja lopulle 80 prosentille on määrätty 
maksuvaihtoehdot, jotka on kuvattu Saneerausohjelmassa. Vastaavasti Hybridilainasta (määritelty jäljempänä) on 
Saneerausohjelman määräyksen perusteella leikattu 26.3.2021 50 prosenttia ja jälkimmäinen 50 prosenttia 
konvertoidaan velkojien niin halutessa Yhtiön Osakkeiksi vaihtokurssiin samassa Osakeannissa Vakuudettomien 
saneerausvelkojen (määritelty jäljempänä) konversion kanssa. Siltä osin, kun Konversioon oikeutetut (määritelty 
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jäljempänä) eivät käytä konversio-oikeuttaan, näiden saatavien määriä leikataan edellä mainitulla tavalla. Katso 
lisätietoja velkojien leikkaamisesta kohdassa ”Osakeannin ehdot” ja ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, 
tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettely ja 
Saneerausohjelma”. 

Osakeanti johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. 

Osakeannin toteuttaminen tulee johtamaan Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien suhteellisen omistusosuuden ja 
ääniosuuden laimentumiseen. Vastaavasti kyseisten osakkeenomistajien alkuperäisten osakkeiden prosenttiosuus 
Yhtiön kaikkien liikkeeseen laskettujen osakkeiden kasvaneesta lukumäärästä vähenee vastaavassa suhteessa. 
Mikäli Konversio-osakkeita merkittäisiin täysimääräisesti, Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osuus Yhtiön 
kaikista Osakkeista laskisi noin 42,9 prosenttiin.  

Vastaavasti mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavat Yhtiön osakeannit laimentaisivat sellaisten olemassa 
olevien osakkeenomistajien omistusta Yhtiössä, jotka eivät osallistu tällaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa 
toteutettaviin osakeanteihin. 

Merkinnät ovat peruuttamattomia. 

Osakeannissa tehdyt merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa merkinnän tekemisen 
jälkeen muutoin kuin kohdassa ”Osakeannin ehdot – Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa” kuvatun 
mukaisesti.  

Osakkeiden merkitsemiseksi merkitsijät tarvitsevat suomalaisen arvo-osuustilin, jonka perustamisesta voi 
aiheutua kustannuksia sekä ylimääräistä vaivaa merkitsijälle ja jonka puuttuminen voi johtaa konversio-
oikeuden menettämiseen.  

Saneerausohjelmassa ja Osakeannin ehdoissa (katso lisätietoja kohdassa ”Osakeannin ehdot – Konversio-
osakkeiden kirjaaminen arvo osuustileille ja kaupankäynti Konversio-osakkeilla”) määrätyllä tavalla Konversio-
osakkeiden merkinnän edellytyksenä on, että merkitsijällä on suomalainen arvo-osuustili. Mikäli 
Konvertointikelpoisen saneerausvelan haltijalla (määritelty jäljempänä) ei ole käytössään suomalaista arvo-
osuustiliä, tai jos tämä ei kykene aikaansaamaan merkinnän mahdollistavaa säilytysketjua paikalliseen pankkiinsa, 
merkintäoikeutta ei ole mahdollista käyttää. Tällöin saneerausvelkaa leikataan Saneerausohjelmassa määritellyllä 
tavalla (katso lisätietoja kohdassa ”— Velkojien, jotka eivät konvertoi saataviaan Konversio-osakkeiksi 
Osakeannissa, saneerausvelkasaatavia leikataan Saneerausohjelman määräysten mukaisesti.”). Merkinnän 
edellyttämän arvo-osuustilin perustamisesta ja sen ylläpitämisestä voi aiheutua erityisesti muualla kuin Suomessa 
asuville tai oleskeleville henkilöille ylimääräisiä kustannuksia tai vaivaa. Lisätietoja Konversio-osakkeiden 
merkinnästä ja sen ehdoista on esitetty jäljempänä kohdassa ”Osakeannin ehdot”. 

G. Osakkeisiin liittyviä riskejä 

Osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattaa vaihdella huomattavasti. 

Yhtiön osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä. Merkintäaikana merkityt Konversio-osakkeet tullaan 
vastaavasti listaamaan Helsingin Pörssissä. Osakkeiden markkinahinta saattaa olla altis merkittäville vaihteluille 
ja volatiliteetille. Osakkeiden markkinahinta voi merkintäaikana tai sen jälkeen olla alhaisempi kuin 
Saneerausohjelman perusteella määräytyvä Konversio-osakkeiden Merkintähinta (määritelty jäljempänä). 
Osakemarkkinoilla voi ajoittain tapahtua merkittäviä hinta- ja muita muutoksia, jotka eivät liity Stockmannin 
toiminnan tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi Stockmannin liiketoiminta, tulokset ja 
tulevaisuudennäkymät voivat ajoittain alittaa markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Kaikki edellä 
mainitut seikat saattavat vaikuttaa haitallisesti Stockmannin osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin.  

Yhtiö ei kykene jakamaan varoja osakkeenomistajilleen Saneerausohjelman aikana. 

Yhtiön ei ole mahdollista maksaa osinkoa eikä jakaa varoja muilla tavoilla osakkeenomistajilleen 
Saneerausohjelman aikana eikä Yhtiö välttämättä kykene jakamaan varoja osakkeenomistajille 
Saneerausohjelman päättymisen jälkeenkään. Yrityssaneerauslain 58 § kieltää jakamasta velallisen varoja 
omistajille Saneerausohjelman toteuttamisen aikana lukuun ottamatta työn perusteella suoritettavaa ja ohjelman 
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mukaista vastiketta tai korvausta. Lisätietoja Saneerausohjelman vaikutuksesta varojenjakoon on esitetty 
jäljempänä kohdassa ”Osingot ja osinkopolitiikka”. 

Saneerausohjelman päättymisen jälkeen mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä riippuu Yhtiön 
tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahavirrasta, pääomavaatimuksesta, investointitarpeesta ja muista 
tekijöistä. Yhtiö on viimeksi jakanut osinkoa vuonna 2014 vuodelta 2013 vahvistetun taseen perusteella. Ei ole 
varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee jakamaan osinkoa tulevaisuudessa. 

Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan. 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa tiettyjä 
merkintäoikeuksia Yhtiön laskiessa liikkeeseen uusia Osakkeita tai uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavia 
arvopapereita. Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, jotka asuvat tai tulevat asumaan tai joiden rekisteröity osoite on 
tietyissä muissa maissa Suomen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa, eivät välttämättä voi käyttää 
merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei Osakkeita ole rekisteröity kyseisen maan 
arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei saatavilla ole soveltuvan lainsäädännön 
tarjoamaa poikkeusta rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Tämä voi laimentaa näiden 
osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiössä. Lisäksi jos sellaisten osakkeenomistajien, jotka eivät pysty 
käyttämään merkintäoikeuksiaan, määrä on suuri, ja jos tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeudet myydään 
markkinoilla, tämä voi vaikuttaa epäedullisesti merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan 
oikeutta saada osakeanteja ja muita tärkeitä liiketoimia koskevia tietoja saatetaan myös rajoittaa kyseisen maan 
lainsäädännön perusteella. Katso lisätietoja osakkeenomistajien oikeuksista kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma 
– Osakkeenomistajien oikeudet”. 

Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille 
valuuttariskeille. 

Helsingin Pörssissä Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa. Myös Osakkeille tulevaisuudessa 
mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Euron kurssivaihtelut vaikuttavat näin ollen mahdollisesti 
maksettavien osinkojen arvoon ja muun jaettavan vapaan oman pääoman, kuten pääoman palautuksen arvoon, jos 
sijoittajan viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi Osakkeiden muussa valuutassa esitetty markkinahinta vaihtelee osittain 
vaihtokurssien vaihtelusta johtuen. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua ylimääräisiä transaktiokuluja euron 
muuntamisesta muuksi valuutaksi. 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

24.5.2021  Osakeannin Merkintäaika alkaa 

18.6.2021  Osakeannin Merkintäaika päättyy 

5.7 2021  Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan 

6.7.2021 (arviolta)  Osakeannissa annetut Konversio-osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 

7.7.2021 (arviolta) Kaupankäynti Konversio-osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä 
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OSAKEANNIN EHDOT 

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätös 

Stockmann Oyj:n (”Stockmann” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Yhtiölle 9.2.2021 
vahvistetun saneerausohjelman (”Saneerausohjelma”) mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään 
yhteensä enintään 100 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Konvertointikelpoisen 
saneerausvelan haltijoille (määritelty jäljempänä) ja Konvertointikelpoisen hybridilainan konvertoijille (määritelty 
jäljempänä). 

Yhtiön hallitus on päättänyt 18.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea 
liikkeeseen enintään 100 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). 

Saneerausohjelman tultua voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella velkojien saatavien maksu määräytyy 
Saneerausohjelman perusteella. Konversio-osakkeet annetaan jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla 
Saneerausohjelmasta ilmeneville Vakuudettoman saneerausvelan (määritelty jäljempänä) velkojille ja 
Hybridilainan (määritelty jäljempänä) velkojille Saneerausohjelmassa yksilöityjen ja/tai Saneerausohjelman 
mukaisesti 24.5.2021 mennessä lopulliselta määrältään vahvistettujen ehdollisten, enimmäismääräisten ja/tai 
riitaisten saneerausvelkojen osittaiseksi konvertoimiseksi Yhtiön osakkeiksi. Vahvistettua Saneerausohjelmaa on 
oikaistu Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 17.5.2021 ja Saneerausohjelmaa voidaan vastaisuudessakin oikaista 
tuomioistuimen päätöksellä muun muassa Saneerausohjelmaan sisältyvien mahdollisten kirjoitus-, lasku- tai 
muiden niihin rinnastettavien selvien virheellisyyksien korjaamiseksi tai muuttaa velkojien saatavien siirron 
vahvistamiseksi. Viittaukset Saneerausohjelmaan näissä osakeantiehdoissa ja Esitteessä koskevat 
Saneerausohjelmaa sellaisena kuin se kulloinkin on tuomioistuimen vahvistamana voimassa. 

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Saneerausohjelmaa. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön 
liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä 
Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. 
Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta 
välttämättömät investoinnit. Mikäli Saneerausohjelmaa ei noudateta, se voidaan tuomioistuimen määräyksellä 
määrätä raukeamaan. Jos Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on 
samanlainen oikeus suoritukseen saneerausvelasta kuin jos ohjelmaa ei olisi vahvistettu. 

Näin ollen Yhtiön hallitus katsoo, että Yhtiöllä on Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4 
§:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.  

Yleistä osakeannista  

Osakeannissa merkintään oikeutetuille velkojille tarjotaan mahdollisuus muuntaa enintään noin 76,1 miljoonaa 
euroa Konvertoitavista veloista (määritelty jäljempänä) Yhtiön osakkeiksi (”Konversio”). 

Konvertointikelpoisen saneerausvelan (määritelty jäljempänä) määrä 18.5.2021 on noin 22,0 miljoonaa euroa. 

Konvertointikelpoisen hybridilainan (määritelty jäljempänä) määrä 18.5.2021 on noin 54,1 miljoonaa euroa. 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”). 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Konversio-osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä 
voi kasvaa 75 101 769 osakkeesta enintään 175 101 769 osakkeeseen, mikäli Konversio-osakkeet merkitään 
täysimääräisesti. Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus laimenisi tässä tapauksessa noin 
57,1 prosentilla. 

Merkintäoikeus 

Oikeus merkitä Konversio-osakkeita on näissä ehdoissa jäljempänä määritellyillä Saneerausvelan konvertoijilla ja 
Hybridilainan konvertoijilla sekä 24.5.2021 mennessä Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan 
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konvertoijilla, joiden saatava (i) on Saneerausohjelman perusteella todennettavissa tai Saneerausohjelman 
Valvojan vahvistama tai (ii) joille Saneerausohjelman mukainen velkoja on todistettavasti ja pätevästi siirtänyt 
kyseisen saatavan siten, että siirto on todennettavissa (”Konversioon oikeutetut”).  

Pääjärjestäjä lähettää merkintälomakkeen Yhtiön tiedossa oleville Saneerausvelan konvertoijille ja Ehdottomaksi 
ja riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijille Merkintäajan (määritelty jäljempänä) alkamiseen mennessä. 
Hybridilainan konvertoija saa merkintälomakkeen tilinhoitajaltaan.  

Vakuudettomat saneerausvelat 

Saneerausohjelmassa Yhtiön vakuudettomat velat muodostuvat julkisoikeudellisista veloista, 
yritystodistusveloista, osto- ja muista veloista (sisältäen muun muassa riidattomat ja toteutuneet takausvastuuvelat 
sekä riidattomat vuokravelat), korvausveloista vuokranantajille ja alivuokralaisille, palkkioveloista, Viron 
sivuliikkeen veloista sekä konserniveloista. Vakuudetonta saneerausvelkaa on myös se osuus vakuudella 
turvatusta saneerausvelasta, jota määrää vakuuden arvo ei kata. Vakuudeton saneerausvelka koostuu pääoman 
lisäksi mahdollisesta 8.4.2020 mennessä kertyneestä korosta, kuluista ja muista kustannuksista, jotka on kaikki 
huomioitu vakuudettoman saneerausvelan määrässä (jäljempänä ”Vakuudeton saneerausvelka”).  

Saneerausohjelman mukaisesti Vakuudettomasta saneerausvelasta (jäljempänä määritellyin poikkeuksin) 
leikataan 20 prosenttia, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 
prosentin osuus Vakuudettomasta saneerausvelasta Yhtiön B-osakkeiksi, joista on yhtiökokouksen 7.4.2021 
tekemien osakelajien yhdistämistä koskevien päätösten mukaisesti tullut Yhtiön ainoa osakelaji 
(”Konvertointikelpoinen saneerausvelka”) ja lopulle 80 prosentille on vahvistettu maksuohjelma. 
Saneerausohjelman mukaisesti Vakuudettoman saneerausvelan haltijat voivat myös vaihtaa maksuohjelman 
mukaisen saatavansa Yhtiön liikkeeseen laskemaan uuteen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan.  
Konvertointikelpoiseen saneerausvelkaan ei lueta konsernivelkoja, joihin edellä mainittuja määräyksiä ei 
Saneerausohjelman mukaan sovelleta, eikä tiettyjä Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, 
enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia saneerausvelkoja, joiden osalta noudatetaan jäljempänä 
kuvattuja erityisiä ehtoja. Konvertointikelpoisen saneerausvelan konvertoijasta käytetään jäljempänä termiä 
”Saneerausvelan konvertoija”. 

Hybridilaina 

Yhtiö on 17.12.2015 laskenut liikkeelle alun perin 85 miljoonan euron määräisen hybridilainan 
(ISIN:FI4000188776), jonka pääomamäärää on kasvatettu marraskuussa 2019 laskemalla liikkeelle uusia osuuksia 
21 miljoonan euron arvosta. Hybridilainaa käsitellään IFRS-standardien mukaisesti laaditussa Stockmannin 
konsernitilinpäätöksessä Yhtiön omana pääomana. Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on   
saneerausmenettelyn alkaessa ollut 10,75 prosenttia, ja siihen kohdistuva korkovelka per 8.4.2020 on yhteensä 2 
148 237,70 euroa (jäljempänä ”Hybridilaina”).  

Saneerausohjelman mukaisesti Hybridilainasta (mukaan lukien sille 8.4.2020 asti kertynyt korko) leikataan 50 
prosenttia ja loppu 50 prosenttia konvertoidaan Yhtiön osakkeiksi. Mikäli Hybridilainan velkoja ei halua 
konvertoida 50 prosentin leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus. Saneerausohjelman 
edellyttämä Hybridilainan ensimmäisen 50 prosentin osuuden leikkaus on toteutettu Euroclear Finland Oy:ssä 
täsmäytyspäivällä 25.3.2021 ja se on ollut kirjattuna Hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileillä 26.3.2021 lukien. 

Saneerausohjelman perusteella Hybridilainan haltijalla on oikeus konvertoida jäljellä oleva 50 prosentin osuus 
Hybridilainastaan Yhtiön osakkeiksi (”Konvertointikelpoinen hybridilaina”) ja maksaa osakkeiden 
merkintähinta kuittaamalla se vastaavalla hybridilainasaatavan osalla. Konvertointikelpoisen hybridilainan 
konvertoijasta käytetään jäljempänä termiä ”Hybridilainan konvertoija”.  

Ehdolliset, enimmäismääräiset tai riidanalaiset velat 

Konvertointikelpoisen saneerausvelan ja Konvertointikelpoisen hybridilainan lisäksi Yhtiöllä on tiettyjä 
Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia 
saneerausvelkoja. Kyseiset velat ovat luonteeltaan saneerausvelkaa, joiden lopullinen määrä tulee vahvistumaan 
vasta tulevaisuudessa. Osakekonversion mahdollisuutta ja vakuudettomien saneerausvelkojen leikkaamista 
koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa sovelletaan myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta 
saneerausvelasta, mikäli ja siltä osin kuin velat vahvistetaan lopulliselta määrältään ehdottomiksi tai riidattomiksi 
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(”Konvertointikelpoiset ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneet velat” ja yhdessä Konvertointikelpoisen 
hybridilainan ja Konvertointikelpoisen saneerausvelan kanssa, ”Konvertoitavat velat”). Konvertointikelpoisen 
ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen saatavan haltija, jonka saatava on 24.5.2021 mennessä vahvistettu 
lopulliselta määrältään ehdottomaksi tai riidattomaksi, on oikeutettu osallistumaan Osakeantiin (”Ehdottomaksi 
tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoija”). 

Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Konversio-osakkeiden antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville henkilöille voi vaikuttaa kyseisten 
maiden arvopaperilainsäädäntö. Jollei näissä ehdoissa ole muuta todettu ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, 
henkilöt, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Kiinassa, Etelä-
Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä tai muussa valtiossa, jossa Konversio-
osakkeiden antaminen ei olisi soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaan sallittua (”Rajoitetut Maat”), eivät 
välttämättä ole oikeutettuja merkitsemään Konversio-osakkeita Osakeannissa.  Osakeantiin osallistuvia kehotetaan 
kääntymään riippumattomien neuvonantajien puoleen Konversio-osakkeiden antamiseen sovellettavien 
paikallisten rajoitusten ja Osakeantiin osallistumisen edellyttämien muodollisuuksien selvittämiseksi. 

Merkintähinta 

Osakekohtainen merkintähinta (vaihtosuhde) on Saneerausohjelman mukaisesti 0,9106 euroa (”Merkintähinta”). 
Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin 8.4.–27.11.2020. 

Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkinnän tekeminen  

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– Merkintöjen peruminen 
tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Voidakseen osallistua Osakeantiin, Konversio-osakkeiden merkitsijän on annettava merkintätoimeksianto 
seuraavan ohjeistuksen mukaisesti. Kunkin Saneerausvelan konvertoijan, Hybridilainan konvertoijan ja/tai 
Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijan tulee merkitä kaikki hänelle Osakeannissa tarjotut 
Konversio-osakkeet eikä osittainen merkintä ole mahdollinen.  

Vakuudettomat saneerausvelat 

Osakeantiin osallistuakseen Saneerausvelan konvertoijien tulee täyttää Pääjärjestäjän postitse lähettämä 
merkintälomake ja palauttaa se Pääjärjestäjälle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Postitse lähetettävän 
merkintälomakkeen lisäksi Pääjärjestäjä toimittaa informaatiota sähköpostitse sellaisille velkojille, joiden 
yhteystiedot ovat Yhtiön tiedossa. Tarvittaessa lomakkeen voi pyytää Pääjärjestäjältä sähköpostitse osoitteesta 
stockmann@evli.com tai puhelimitse numerosta 09 4766 9645. 

Hybridilaina 

Osakeantiin osallistuakseen Hybridilainan konvertoijan tulee täyttää tilinhoitajansa lähettämä merkintälomake ja 
palauttaa se tilinhoitajalle heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti.  

Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunut velka 

Osakeantiin osallistuakseen Konvertointikelpoisen ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttuneen velan konvertoijan 
tulee täyttää Pääjärjestäjän lähettämä merkintälomake ja palauttaa se Pääjärjestäjälle sen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Tarvittaessa lomakkeen voi pyytää Pääjärjestäjältä sähköpostitse osoitteesta stockmann@evli.com tai 
puhelimitse numerosta 09 4766 9645. 

Merkintähinnan maksaminen 

Merkintähinta on maksettava Merkintäaikana (määritelty alla) osakemerkinnän yhteydessä sitoutumalla 
kuittaamaan Konvertointikelpoista saneerausvelkaa, Konvertointikelpoista hybridilainaa tai Konvertointikelpoista 
ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunutta velkaa seuraavassa esitetyllä tavalla. Kuittauksen ja Merkintähinnan 
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maksamisen katsotaan tapahtuvan sillä hetkellä, kun hallitus hyväksyy merkinnät. Kuittauksen seurauksena 
kyseessä oleva saneerausvelka lakkaa. 

Mikäli Konvertoitavaa velkaa vastaan saatava Konversio-osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, pyöristetään 
annettavien Konversio-osakkeiden kokonaismäärä alaspäin lähimpään kokonaiseen Osakkeeseen, eikä yli jäävää 
osuutta palauteta tai hyvitetä. 

Vakuudettomat saneerausvelat 

Saneerausvelan konvertoijan tulee käyttää kuittaukseen Konvertointikelpoista saneerausvelkaa. Merkinnällä 
Saneerausvelan konvertoija samalla maksaa Konversio-osakkeiden Merkintähinnan kuittaamalla 20 prosentin 
osuuden hänellä Yhtiöltä olevasta konvertointikelpoisesta saneerausvelkasaatavasta. 

Siltä osin kuin Yhtiön 11.12.2017 liikkeeseen laskemia yhteensä 250 miljoonan euron nimellisarvoisia 
vakuudellisia joukkovelkakirjoja, jotka erääntyvät maksettavaksi 11.1.2022 (ISIN: FI4000292719), sekä Yhtiön 
vuonna 2017 eräiden syndikaattipankkien kanssa solmiman vakuudellisen lainasopimuksen tarkoittamia saatavia 
pidetään Saneerausohjelman mukaan Vakuudettomina saneerausvelkoina, merkintäoikeus Osakeannissa kuuluu 
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin ja vakuudelliseen lainasopimukseen liittyvän intercreditor -sopimuksen 
ehtojen sekä osana kirjallista menettelyä 23.2.2021 joukkovelkakirjanhaltijoille toimitetun ja sittemmin 
hyväksytyn Saneerausohjelmaan liittyvän äänestyspyynnön mukaisesti vakuusagenttina toimivalle Intertrust 
(Finland) Oy:lle. Vakuudellisia joukkovelkakirjoja ja muita vakuusvelkojien saatavia pidetään Saneerausohjelman 
mukaisina Vakuudettomina saneerausvelkoina siltä osin, kun Yhtiön vakuudellisten saneerausvelkojen vakuutena 
olevien tavaratalokiinteistöjen arvon Saneerausmenettelyn alkaessa ei ole arvioitu riittävän kattamaan Yhtiön 
vakuusvelkojien kaikkia saatavia. 

Edellä tarkoitettujen joukkovelkakirjojen osalta Merkintähinnan maksu toteutetaan siten, että osakemerkinnän 
yhteydessä Intertrust (Finland) Oy kuittaa velkojien puolesta konvertointikelpoista saneerausvelkasaatavaa edellä 
kuvatulla tavoin ja hyväksyy joukkovelkakirjojen nimellisarvon alentamisen vastaamaan Merkintähinnalla 
vähennettyä määrää. 

Hybridilaina 

Hybridilainan konvertoijan tulee käyttää kuittaukseen Konvertointikelpoista hybridilainaa. Merkinnällä 
Hybridilainan konvertoija maksaa Konversio-osakkeiden Merkintähinnan kuittaamalla hänellä Yhtiöltä olevan 
konvertointikelpoisen hybridilainasaatavan. 

Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät Hybridilainan lainaosuudet Hybridilainan 
konvertoijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän vastaanottamisen jälkeen. 
Merkinnän yhteydessä Hybridilainan konvertoija antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle lainaosuuksien 
siirtoon lainanhaltijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Konversio-osakkeiden 
merkintähinnan maksamiseksi. 

Ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunut velka 

Konvertointikelpoisen ehdottoman tai riidattoman velan konvertoijan tulee käyttää kuittaukseen 
Konvertointikelpoista ehdottomaksi tai riidattomaksi muuttunutta velkaa. Merkinnällä Konvertointikelpoisen 
ehdottoman tai riidattoman velan konvertoija maksaa Konversio-osakkeiden merkintähinnan kuittaamalla 20 
prosentin osuuden hänellä Yhtiöltä olevasta Konvertointikelpoisesta ehdottomasta tai riidattomasta 
velkasaatavastaan. 

Konversio-osakkeiden merkintäaika ja -paikka  

Konversio-osakkeiden merkintäaika alkaa 24.5.2021 klo 10.00 ja päättyy 18.6.2021 klo 16.00 (”Merkintäaika”), 
ellei Merkintäaikaa pidennetä.  

Merkintöjä ottaa vastaan Osakeannin Pääjärjestäjä. Hybridilainan osalta merkintäpaikkana toimivat 
Hybridilainojen konvertoijien tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat tai hallintarekisteröinnin hoitajat. Merkintäajan 
päättymisen jälkeen Pääjärjestäjälle tulleita merkintöjä ei huomioida. 
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Hallitus voi myös päättää Merkintäajan pidentämisestä. Jos Merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Osakeannissa 
annettujen merkintöjen hyväksymisen, Konversio-osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin ja Konversio-
osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtia vastaavasti. 

Mahdollinen Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote julkistetaan viimeistään Merkintäajan yllä 
esitettynä arvioituna päättymispäivänä. 

Merkintöjen hyväksyminen tai hylkääminen 

Yhtiön hallitus päättää arviolta 5.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien 
Konversio-osakkeiden lopullisesta määrästä sekä Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan 
tai osittain.  

Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana tai sen jälkeen. Yhtiön 
hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintää ole tehty näiden ehtojen ja 
merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti, tai jos merkintä on muutoin puutteellinen tai virheellinen. Mikäli 
merkintä hylätään, katsotaan merkitsijän esittämä kuittausvaatimus hylätyksi. Mikäli Hybridilainan konvertoijan 
merkintä hylätään tai mikäli Osakeanti peruuntuu merkintöjen hyväksymisen jälkeen, palautetaan merkinnän 
maksuksi Yhtiölle luovutetut Hybridivelkakirjat Hybridilainan konvertoijalle tämän ilmoittamalle arvo-
osuustilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa. Osakeannin peruuntuessa joukkovelkakirjalainan 
mahdollisesti alennettu nimellisarvo palautetaan Euroclear Finlandissa Osakeantia edeltäneeseen 
nimellisarvoonsa. 

Yhtiön hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia, jos hallitus poikkeuksellisesti painavista syistä 
katsoo, että Osakeannin toteuttaminen ei ole Yhtiön edun mukaista. 

Tieto Osakeannin tuloksesta ja merkintöjen hyväksymisestä 

Yhtiö julkaisee arviolta 5.7.2021 pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Konversio-
osakkeiden kokonaismäärä. 

Konversio-oikeuden käyttäjän tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai Pääjärjestäjä toimittaa hyväksytystä merkinnästä 
vahvistusilmoituksen arviolta viimeistään 20.7.2021. 

Konversio-osakkeiden kirjaaminen arvo osuustileille ja kaupankäynti Konversio-osakkeilla 

Osakeannissa merkityt Konversio-osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Konversio-osakkeiden merkintä edellyttää, että merkitsijällä on 
suomalainen arvo-osuustili.  

Edellä mainitun suomalaista arvo-osuustiliä koskevan edellytyksen täyttää myös se, että merkitsijän Konversio-
osakkeita tullaan säilyttämään hallintarekisteröidyllä suomalaisella arvo-osuustilillä. Hybridilainan haltijoiden, 
joiden omistus on hallintarekisteröity, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa 
antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle hallintarekisteröinnin 
hoitajalle, kullekin näistä. Merkintä tulee tällöin tehdä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. Pankit, omaisuudenhoitajat ja muut hallintarekisteröinnin hoitajat voivat joutua minkä tahansa 
tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät Hybridilainan haltijat, joiden puolesta he hallinnoivat arvo-
osuuksia, ole Rajoitetuissa Maissa. Muiden saneerausvelkojien, joiden tarkoituksena on säilyttää Konversio-
osakkeita hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, tulee toimittaa merkintätoimeksiantonsa suoraan Pääjärjestäjälle 
tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa edellä tarkoitetuissa tilanteissa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajan, 
hallintarekisteröinnin hoitajan ja/tai Pääjärjestäjän tulee vastaanottaa merkintätoimeksianto viimeistään 18.6.2021 
tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan ja/tai 
Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Konversio-osakkeet kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 
6.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Konversio-osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009000251 ja niiden 
kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) on STOCKA. Konversio-osakkeet haetaan 
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Kaupankäynti Konversio-osakkeilla alkaa arviolta 
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7.7.2021 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen. 

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa 

Jos Osakeantia koskevaa esitettä (”Esite”) täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden 
seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Konversio-osakkeiden 
arviointiin (”Täydennysperuste”), on Konversioon oikeutetuilla, jotka ovat merkinneet Konversio-osakkeita 
ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme 
(3) pankkipäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että 
Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Konversio-
osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). 

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Pörssitiedotteessa 
ilmoitetaan myös Konversioon oikeutettujen merkintöjen perumisoikeudesta, perumisoikeuden käytön 
määräajasta ja tarkemmista perumisohjeista. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen 
Konversioon oikeutetun velkojan tekemää merkintää kokonaisuudessaan.  

Hybridilainan konvertoijan tulee ilmoittaa perumisesta sille tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle, jossa 
merkintätoimeksianto on tehty. Saneerausvelan konvertoijan tai Ehdottoman tai riidattoman velan konvertoijan 
tulee ilmoittaa peruuttamisesta kirjallisesti sähköpostilla Pääjärjestäjälle osoitteeseen stockmann@evli.com. 

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli Saneerausvelan 
konvertoija peruu merkintänsä, peruutetaan merkinnän yhteydessä tehty kuittausvaatimus. Mikäli Hybridilainan 
konvertoija peruu merkintänsä, palautetaan merkinnän maksua varten Yhtiölle luovutetut Hybridilainan 
velkakirjat merkinnän peruneelle sijoittajalle tämän ilmoittamalle arvo-osuustilille arviolta viiden (5) 
pankkipäivän kuluessa Pääjärjestäjälle annetusta perumisilmoituksesta. Mikäli Konversio-osakkeita koskevaa 
osakemerkintää ei tehdä Merkintäaikana tai merkintä perutaan tai hylätään ilman, että Saneerausohjelma 
kuitenkaan raukeaisi, Vakuudettomasta saneerausvelasta tullaan leikkaamaan 20 prosenttia ja Hybridilainasta 
jäljellä oleva 50 prosenttia Saneerausohjelman ja edellä kuvattujen määräysten mukaisesti.  

Muut asiat 

Kun Yhtiö on hyväksynyt tehdyt merkinnät, toimittaa Yhtiö liikkeeseenlaskijan asiamiehelle viipymättä tiedon 
merkinnöistä. Konversioon oikeutetut valtuuttavat merkintälomakkeilla Yhtiön liikkeeseenlaskijan asiamiehen 
tekemään tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin konversion kannalta tarpeellisiin toimiin. 

Konversioon oikeutettu, joka on näiden osakeantiehtojen mukaisesti allekirjoittanut merkintälomakkeen ei saa 
siirtää Vakuudetonta saneerausvelkaansa, Hybridilainaansa tai Konvertointikelpoista ehdottomaksi tai 
riidattomaksi muuttunutta velkaansa kolmannelle ennen Osakeannin toteuttamista.  

Kun Pääjärjestäjä on saanut Yhtiöltä tiedon Konversio-osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä ja Konversio-
osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin, Konversio-osakkeet kirjataan Konversioon oikeutettujen arvo-
osuustileille ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. 

Pääjärjestäjä toimii liikkeeseenlasku- ja maksuasiamiehenä Osakeannissa, eli se avustaa Yhtiötä eräissä 
Osakeantiin liittyvissä hallinnollisissa palveluissa. Se, että Pääjärjestäjä toimii liikkeeseenlasku- ja 
maksuasiamiehenä ei itsessään tarkoita, että Pääjärjestäjä pitäisi merkitsijää asiakkaanaan. Osakeannin osalta 
merkitsijää pidetään Pääjärjestäjän asiakkaana ainoastaan, jos Pääjärjestäjä on antanut neuvoja merkitsijälle 
Osakeantiin liittyen tai on muutoin erikseen ottanut yhteyttä merkitsijään Osakeantiin liittyen tai jos merkitsijällä 
on jo olemassa oleva asiakassuhde pankin kanssa.  

Osakeannin merkitsijät luovuttavat henkilötietoja Pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjälle luovutettuja henkilötietoja 
käsitellään tietojärjestelmissä siinä määrin kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi ja asioiden 
hallinnoimiseksi Pääjärjestäjän toimesta. Henkilötietoja, jotka saadaan muulta osapuolelta kuin siltä asiakkaalta, 
johon käsittely liittyy, voidaan myös käsitellä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Pääjärjestäjän kanssa 
yhteistyötä tekevien yhtiöiden ja organisaatioiden tietojärjestelmissä. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa 
on saatavilla Pääjärjestäjän konttoreissa, jotka ottavat myös vastaan pyyntöjä henkilötietojen oikaisemiseksi. 
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Pääjärjestäjä voi saada osoitteisiin liittyviä tietoja Euroclear Finlandissa suoritetun automaattisen tietojenkäsittelyn 
kautta. 

Merkitsemällä Konversio-osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan 
välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, 
jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Konversio-osakkeiden allokointiin ja selvitykseen. 

Osakkeenomistajan oikeudet 

Konversio-osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Konversio-osakkeet 
on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille, arviolta 6.7.2021 (ellei 
Merkintäaikaa pidennetä). Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille 
toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Katso osakkeenomistajan oikeuksista 
tarkemmin Esitteen kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet”. 

Maksut ja kulut 

Konversioon oikeutetuilta ei veloiteta Konversio-osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. 
Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin perustamisesta, 
ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä Hybridilainan velkakirjojen säilyttämisestä ja siirroista. Konversio-osakkeiden 
merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Tätä Osakeantia koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä 
välimiesmenettelyssä noudattaen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä. Elleivät riidan osapuolet 
pääse sopimukseen välimiehestä, hänet määrää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 
Mikäli Konversioon oikeutettu on kuluttajaan rinnasteisessa asemassa oleva luonnollinen henkilö, vastaa Yhtiö 
välimiesmenettelyn kustannuksista sen lopputuloksesta riippumatta, paitsi milloin Konversioon oikeutetun 
esittämät vaatimukset välimiesoikeuden toimesta katsotaan ilmeisen perusteettomiksi. 

Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englannin kielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on 
ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja. 
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ESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT TAHOT 

Stockmann Oyj Abp 
Yritys- ja yhteisötunnus: 0114162-2 
Kotipaikka: Helsinki 
Osoite: Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki 

ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS 

Yhtiö vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä 
Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti 
vaikuttavaa.  

ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT 

Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiö vahvistaa, 
että Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja että siltä 
osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista 
ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

ESITTEEN JA ENGLANNINKIELISEN ASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO 

Tämä Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 18.5.2021 lähtien Yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa http://www.stockmanngroup.com/fi/konversiot-2021 ja normaalina toimistoaikoina 
Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki. Lisäksi Esite on 
saatavilla arviolta 18.5.2021 lähtien Evlin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki ja 
Evlin verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/stockmann sekä Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 
14, 00100 Helsinki. 

Englanninkielinen asiakirja sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 18.5.2021 Yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa http://www.stockmanngroup.com/en/conversions-2021.  

VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN 

Tämä Esite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
http://www.stockmanngroup.com/fi/konversiot-2021. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla 
verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Esitettä, eikä mahdollisten sijoittajien tule luottaa sellaiseen 
tietoon tehdessään päätöstä arvopapereihin sijoittamisesta. Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot, jotka 
löytyvät Yhtiön verkkosivustolta, sekä Esitteen mahdolliset täydennykset ovat edellä mainitusta poiketen 
kuitenkin osa Esitettä. 

TULEVAISUUDESSA SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA 

Yhtiö julkistaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi vuosikertomukset, jotka sisältävät sen hallituksen 
toimintakertomuksen ja tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen, liiketoimintakatsaukset ja muut tiedot, sekä 
pörssitiedotteet Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa asetuksessa markkinoiden väärinkäytöstä (EU) N:o 
596/2014, muutoksineen, ”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”), Arvopaperimarkkinalaissa sekä Helsingin 
Pörssin säännöissä määrätyllä tavalla. Mikään näistä asiakirjoista eivät ole osa tätä Esitettä, pois lukien tähän 
Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat. 

TALOUDELLISTEN TIETOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN 

Historialliset tilinpäätökset 

Yhtiö laatii konsernitilinpäätöksensä Euroopan unionin käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(”IFRS”) mukaisesti. Yhtiö julkistaa ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä johdon osavuotiset 
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selvitykset, jotka on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta kaikkia ”IAS 34–
Osavuosikatsaukset” -standardin vaatimuksia ei ole noudatettu. Stockmannin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (sisältäen tilintarkastamattomat oikaistut vertailutiedot tilikaudelta 2019) ja 
tilintarkastamaton johdon osavuotinen selvitys 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta (sisältäen 
tilintarkastamattomat konsernin vertailutiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta) on sisällytetty 
viittaamalla tähän Esitteeseen.  

Yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastanut KHT Henrik Holmbom sekä 
KHT Marcus Tötterman, molemmat edustaen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Stockmann esittää tässä Esitteessä tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen 
”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista 
suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä Yhtiötä koskevaa 
lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. 

Nykyisten ja mahdollisten tulevien sijoittajien suojaamisen edistämistä koskevan tavoitteen mukaisesti 
Esiteasetuksen 6 artikla asettaa periaatteen, jonka mukaan kaikki esitteissä oleva tieto tulee esittää helposti 
analysoitavassa ja ymmärrettävässä muodossa. ESMA katsoo, että jos esitteestä vastuulliset päättävät sisällyttää 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitteeseen, ymmärrettävyyden periaate edellyttää, että vaihtoehtoisten tunnuslukujen 
tulee olla määriteltyjä, niillä tulee olla tarkoituksenmukaiset nimet, niiden tulee olla tilinpäätöksessä esitettyjen 
tietojen kanssa täsmäytettyjä ja niiden merkityksellisyys ja luotettavuus tulee selostaa. Näitä vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja ovat: 

 Myyntikate  Sijoitettu pääoma 

 Suhteellinen myyntikate  Pääoman kiertonopeus 

 Käyttökate (EBITDA)  Vaihto-omaisuuden kiertonopeus 

 Oikaistu käyttökate (EBITDA)  Omavaraisuusaste, % 

 Oikaistu liiketulos  Nettovelkaantumisaste, % 

 Oman pääoman tuotto, %  Korollinen nettovelka 

 Sijoitetun pääoman tuotto, %  Korollinen nettovelka / EBITDA 

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen kuvaukset ja käyttötarkoitus on kuvattu kohdassa ”Eräitä taloudellisia 
tietoja – Tunnuslukujen laskentakaavat”. 

Tilintarkastajat 

Yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastanut KHT Henrik Holmbom sekä 
KHT Marcus Tötterman, molemmat edustaen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä. Vuonna 2021 
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle tilikaudelle on valittu 
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen. Yhtiön 
päävastuullisen tilintarkastajan Ernst & Youngin osoite on Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki. Ernst & Young 
Oy on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen 
tilintarkastajarekisteriin. 

Muu informaatio 

Tämän Esitteen taulukoissa esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen 
tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt 
prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, 
joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 
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Tässä Esitteessä ”euro” tai ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien EU:n 
jäsenvaltioiden käyttämään rahayksikköön; ”Yhdysvaltojen dollari” tarkoittaa Yhdysvaltojen laillista valuuttaa; 
”Ruotsin kruunu” tarkoittaa Ruotsin laillista valuuttaa; ”Venäjän rupla” tarkoittaa Venäjän laillista valuuttaa ja 
”Norjan kruunu” Norjan laillista valuuttaa. 
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TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Osakeannin tausta ja syyt 
sekä varojen käyttö”, ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – 
Tulevaisuudennäkymät” ja ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – 
Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon 
näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan 
siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin ”uskoa”, ”odottaa”, 
”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella” tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina 
lausumina. 

Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä 
muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät 
välttämättä toteudu. Lausumiin voi kohdistua kohdassa ”Riskitekijät” kuvattuja riskejä ja muita riskejä, 
epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi 
tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Stockmannin liiketoiminnan todellinen tulos tai sen 
taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Esitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, 
arvioiduksi tai ennakoiduksi. 
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OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ 

Osakeannin tausta 

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Saneerausohjelmaa. Saneerausohjelman tavoitteena on tervehdyttää Yhtiön 
liiketoiminta, säilyttää sen kilpailukyky toimialallaan, mahdollistaa aikanaan Yhtiön jälleenrahoitus ja järjestellä 
Yhtiön velkoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Yhtiön tervehdyttämistavoitteen saavuttamiseksi. 
Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja Yhtiön kehittämisen kannalta 
välttämättömät investoinnit. 

Saneerausohjelmassa on lisäksi edellytetty tässä Esitteessä kuvatun Osakeannin järjestämistä tässä Esitteessä 
kuvatuin ehdoin. Konversion tavoitteena on tuoda Saneerausohjelman toteuttamiseen joustavuutta yhdessä 
Saneerausohjelmassa määrättyjen velkojen leikkaamisen kanssa. 

Mikäli Saneerausohjelmaa ei noudateta, se voidaan tuomioistuimen määräyksellä määrätä raukeamaan. Jos 
Saneerausohjelma määrätään raukeamaan, sen voimassaolo lakkaa ja velkojilla on samanlainen oikeus 
suoritukseen saneerausvelasta kuin jos Saneerausohjelmaa ei olisi vahvistettu. 

Katso lisätietoja kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – 
Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettely ja Saneerausohjelma”. 

Hankittavien varojen käyttö 

Osakeanti ei kerrytä varoja Yhtiölle, mutta se vähentää toteutuessaan Yhtiön velkoja yhdessä Saneerausohjelmassa 
määrätyn velkojen leikkaamisen kanssa. Osakeannissa tehtävät merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan 
käyttämällä Konversioon oikeutetun saneerausvelkojan Yhtiöltä olevaa saamista osakemerkintöjen maksuun 
(katso lisätietoja kohdassa ”Osakeannin ehdot”). Konversio-osakkeiden Merkintähinnat kirjataan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. 

Olettaen, että kaikki Konvertointiin oikeutetut käyttävät konversio-oikeuttaan Osakeannissa (tai vaihtoehtoisesti, 
että vastaava määrä leikataan), Yhtiön Vakuudettomien saneerausvelkojen määrä vähenee noin 22,0 miljoonalla 
eurolla ja Hybridilainan määrä (mukaan lukien 8.4.2020 asti kertynyt korko) noin 54,1 miljoonalla eurolla.  

Yhtiö arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan noin 
340 000 euroa.   
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään toteutunut pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2021 toteutuneena perustuen 
Yhtiön tilintarkastamattomaan johdon osavuotiseen selvitykseen 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta. 

Taulukkoa tulisi lukea yhdessä kohtien ”Riskitekijät”, ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja 
lähiajan epävarmuustekijät” sekä ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja viittaamalla tähän Esitteeseen sisällytettyjen 
Stockmannin historiallisten taloudellisten tietojen kanssa. 

PÄÄOMARAKENNE  Toteutunut 31.3.2021 
(miljoonaa euroa)  (tilintarkastamaton) 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat   
Taatut  - 
Vakuudelliset  435,41 

Takaamattomat/Vakuudettomat  97,12 

Yhteensä  532,5    
Pitkäaikaiset rahoitusvelat   
Taatut  - 
Vakuudelliset  - 
Takaamattomat/Vakuudettomat  342,43 

Yhteensä  342,4 
Rahoitusvelat yhteensä  874,9    
Oma pääoma   
Osakepääoma  144,1 
Lakisääteiset rahastot  -52,24 

Muut rahastot  111,55 

Yhteensä  203,4 
Oma pääoma ja rahoitusvelat yhteensä  1 078,3    
NETTOVELKAANTUNEISUUS   
A Käteinen  115,4 
B Muut rahavarat  - 
C Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat  - 
D Maksuvalmius (A + B + C)  115,4 
E Lyhytaikainen rahoitusvelka (myös velkainstrumentit, mutta ei 
pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikaista osaa)  97,1 
F Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa  435,4 
G Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (E + F)  532,5 
H Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G - D)  417,1 
I Pitkäaikainen rahoitusvelka (paitsi lyhytaikainen osa ja 
velkainstrumentit)  - 
J Velkainstrumentit  - 
K Pitkäaikaiset osto- ja muut velat  342,4 
L Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (I + J + K)  342,4 
M Nettovelkaantuneisuus yhteensä (H + L)  759,5 

1 Lyhytaikaiset korolliset saneerausvelat, vakuudelliset. Vakuudet muodostuvat seuraavista eristä: (i) 1,5 miljardin euron kiinteistöpantti 
Helsingin tavaratalokiinteistöön (ii) eräitä myyntituloja varten avattu sulkutili, (iii) 170 miljoonan euron kiinteistöpantti Tallinnan 
tavaratalon kiinteistöön sekä (iv) osakepantti koskien Yhtiön omistamia osakkeita yhtiössä SIA ”Stockmann Centrs”. 
2 Sisältää lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat (76,5 miljoonaa euroa) sekä lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat (20,6 miljoonaa euroa). 
3 Sisältää pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat (260 miljoonaa euroa) sekä pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat (82,4 miljoonaa euroa). 
4 Sisältää seuraavat erät: ylikurssirahasto (186,1 miljoonaa euroa), sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (250,4 miljoonaa euroa) sekä 
kertyneet voittovarat per 31.3.2021 (-518,2 miljoonaa euroa) oikaistuna raportointikauden tappiolla (-29,5 miljoonaa euroa), yhteensä -
488,7 miljoonaa euroa. 
5 Sisältää seuraavat erät: muut rahastot (43,8 miljoonaa euroa), hybridilaina (52,9 miljoonaa euroa) sekä muuntoero (14,8 miljoonaa 
euroa). 

Velkaantuneisuuden kuvauksessa ei ole otettu huomioon välillisiä ja ehdollisia sitoumuksia. Näihin eriin sisältyvät 
saneerausvelkaan luettavat pitkä- ja lyhytaikaiset varaukset (yhteensä 16,9 miljoonaa euroa per 31.3.2021), jotka 
liittyvät vuokranantajien vahingonkorvausvaateisiin sekä hybridilainan maksamattomat korot ajalta 31.1. – 
8.4.2020 (1,2 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi eriin sisältyy konsernin taseen ulkopuolisia vuokravastuita (0,7 
miljoonaa euroa), jotka eivät täytä IFRS 16 kriteereitä ja siten eivät ole mukana konsernin veloissa. 

Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön osakepääoman ja eräiden muiden rahastojen 
alentamista koskevista toimista, joiden perusteella Yhtiön oman pääoman rakenteessa on tapahtunut muutoksia 
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(katso lisätietoja kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Tietoa Osakkeista – Yleistä”). Edellä sanotun lisäksi 
Yhtiön pääomarakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2021 jälkeen. 

Käyttöpääomalausunto 

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma riittää kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet kahdentoista 
kuukauden ajaksi tämän Esitteen päivämäärästä. 
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 

Yrityssaneerauslain 58 §:n mukaisesti velallisen varoja ei saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen 
välisenä aikana saa jakaa omistajille lukuun ottamatta Yrityssaneerauslain 42 § 1 momentin 5 kohdassa 
tarkoitettua, työn perusteella suoritettavaa ja ohjelman mukaista vastiketta tai korvausta.  Yhtiö ei 
Yrityssaneerauslain ja Saneerausohjelman perusteella saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen 
maksuohjelman toteuttamisen aikana. Yhtiön Saneerausohjelma on vahvistettu 9.2.2021, ja sitä on oikaistu 
17.5.2021. Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman on määrä päättyä 30.4.2028. Yhtiöllä on halutessaan 
oikeus saada Saneerausohjelma päättymään ennenaikaisesti maksamalla velkojille kaikki loput maksamatta olevat 
maksuohjelman mukaiset suoritukset Saneerausohjelmassa tarkemmin määrätyllä tavalla, jolloin myös edellä 
mainittu varojenjakoa koskeva rajoitus lakkaisi. 

Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous on lisäksi päättänyt Yhtiön osakepääoman alentamisesta tappion 
kattamiseksi (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Tietoa Osakkeista – Yleistä”). 
Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti alentamisen rekisteröimistä seuraavien kolmen vuoden 
aikana Yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 
3–5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Velkojalla ei kuitenkaan ole oikeutta vastustaa jakamista, jos 
osakepääomaa on korotettu vähintään alentamismäärällä. 

Yhtiö tulee lisäksi sitoutumaan arviolta 5.7.2021 liikkeeseen laskettavaan Joukkovelkakirjalainaan (määritelty 
jäljempänä) liittyen kovenanttiehtoon, jonka perusteella Yhtiö ei saa maksaa osinkoja sinä aikana, kun 
Joukkovelkakirjalaina (määritelty jäljempänä) on liikkeeseen laskettuna, eli arviolta 5.7.2026 asti. 

Yhtiö ei maksanut osinkoja 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiö on viimeksi jakanut osinkoa vuonna 2014 
vuodelta 2013 vahvistetun taseen perusteella.   
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STOCKMANNIN LIIKETOIMINTA 

Yleistä 

Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa monipuolisen, 
laadukkaan ja vastuullisen valikoiman muodin, kauneuden ja kodin tuotteita tavarataloissa, muotimyymälöissä ja 
verkkokaupoissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1862 ja rekisteröity kaupparekisteriin 20.1.1919. Yhtiö on 
listautunut Helsingin pörssiin vuonna 1942 ja se on listattuna Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö harjoittaa 
kaupparekisteriin rekisteröityä toimintaa eli tavaratalotoimintaa, verkkokauppaa ja muuta kauppaa sekä näihin 
liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiöllä on kaksi liiketoimintadivisioonaa Stockmann ja Lindex. Yhtiö 
harjoittaa liiketoimintaa muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa sekä verkkokaupan kautta. 

Stockmann-konserni koostuu toiminnallisesti kahdesta liiketoimintadivisioonasta, jotka ovat Stockmann-
tavarataloliiketoiminta ja verkkokauppa Suomessa, Virossa ja Latviassa (”Stockmann-divisioona”) sekä 
muotikauppaa harjoittava Lindex-myymäläketju, joka muodostuu omasta Lindex-alakonsernistaan (”Lindex-
divisioona”). Lindex-konserni harjoittaa muoti- ja verkkokauppaa Lindex-myymäläketjuna. Tämän Esitteen 
päivämääränä Stockmann-konserni on jakautunut toimimaan kolmella maantieteellisellä segmentillä: 1) Suomi, 
2) Ruotsi ja Norja ja 3) Baltia ja muut maat. Kaiken kaikkiaan Stockmann-konsernilla on toimintaa 19 maassa. 

Konsernin oikeudellinen rakenne 

Yhtiö on Stockmann-konsernin emoyhtiö. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on Viroon rekisteröity sivuliike 
sekä yhteensä kolme suomalaista täysin omistettua tytäryhtiötä: Suomen Pääomarahoitus Oy - Finlands 
Kapitalfinans Ab, Stockmann Security Services Oy ja Oy Hullut Päivät – Galna Dagar Ab. Yhtiöllä on lisäksi 
kolme ulkomaista tytäryhtiötä: AS Stockmann (Viro), SIA Stockmann (Latvia) ja Stockmann Sverige AB (Ruotsi) 
(”SSAB”), jonka Suomeen rekisteröity sivuliike omistaa 100 prosenttia AB Lindexistä tytäryhtiöineen eli niin 
sanotun Lindex-alakonsernin. Lisäksi Yhtiö omistaa 63 prosenttia latvialaisen SIA Stockmann Centrsin 
osakkeista. 

Yhtiössä on tämän Esitteen päivämääränä vireillä konsernirakenteen yksinkertaistaminen, josta on esitetty 
lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan 
epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettelyn ja 
Saneerausohjelman seurauksena toteutuneet tapahtumat – Konsernirakenteen yksinkertaistaminen”. 

Strategia ja visio 2021-2023 

Stockmann-divisioonan visio on luoda hyvän elämän markkinapaikka. Hyvän Elämän Markkinapaikkana 
Stockmann on vetovoimainen ja kestävä kaupunkielämän kiintopiste: aina paikallaan, mutta joka päivä erilainen. 
Stockmann on kohde, jossa on aina hyvä syy pistäytyä, inspiroitua ja ilahtua muodista, kauneudesta ja ideoista 
kotiin. Stockmann on paikka, jossa uusia elämyksiä, mahdollisuuksia ja ajatuksia löydetään ja jaetaan. Yhtiö pyrkii 
luomaan kumppanuuksille ja konsepteille hyvän elämän ympärille rakentuvan, ajassa ja hetkessä elävän 
kaupallisen alustan. Yhtiö kuratoi ja kehittää siitä kokemuksen, johon voi uskoa, luottaa ja ihastua joka päivä 
uudelleen. 

Missio kaikessa Yhtiö tekemisessä asiakkaiden, kumppaneiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmiemme kanssa 
on se, että Yhtiö pyrkii tekemään lähtemättömän vaikutuksen, joka päivä! Yhtiön lupaus asiakkailleen on luoda 
Tunne joka kestää! Tämä tekee Yhtiöstä merkityksellisen heille ja kertoo, kuinka se erottautuu kilpailijoista.  

Arvot – Keskityn asiakkaaseen, toimin rohkeasti, teemme yhdessä – luovat perustan toimintatavoille Yhtiön 
sisällä ja ulkoisesti. Yhtiö on kirkastanut strategiansa ja pyrkii parantamaan strategiaohjelman aikana merkittävästi 
asiakaslähtöistä toimintaa. Näin Yhtiö pyrkii parantamaan myös Stockmann-liiketoiminnan lyhyen ja pitkän 
tähtäimen tuloksellisuutta.  

Asiakaskeskeisyys, eli kyky ymmärtää asiakkaita, palvella heitä heidän valitsemallaan tavalla ja tarjota heille 
ainutlaatuinen asiakaskokemus, on Yhtiön strategian ydin. Matkalla vahvempaan asiakaslähtöiseen toimintaan 
Yhtiö keskittyy asiakkaiden tarpeiden, eri elämänvaiheiden ja tapahtumien parempaan ymmärtämiseen. Näiden 
pohjalta Yhtiö tarjoaa sopivaa tyyliä tuotteiden, palvelujen ja elämysten muodossa. Tämän lisäksi Yhtiö keskittyy 
saumattoman digitaalisen ja fyysisen ostokokemuksen, relevantin ja henkilökohtaisen asiakasdialogin, kuratoidun 
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valikoiman, insipiroivan ostoympäristön, relevanttien palvelujen sekä korkealaatuisen henkilökohtaisten 
palvelukokemuksen tarjoamiseen ja kehittämiseen. 

Lindex. Lindexin tavoite on olla globaali, brändijohdettu ja vastuullinen muotiyhtiö. Tämä edellyttää digitaalisen 
liikevaihdon kasvua sekä sen omassa verkkokaupassa että globaalien digitaalisten alustojen kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, parempaa kustannustehokkuutta ja toisaalta myös uutta liiketoimintaa ja sen kasvua samalla kun 
Lindex pyrkii saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Lindex pyrkii voimaannuttamaan ja inspiroimaan 
naisia kaikkialla. Tätä tavoitetta Lindex pyrkii toteuttamaan niin toiminnallaan kuin tarjoamalla asiakkailleen 
edistyksellisen muotikokemuksen. Lindexin asiakkaat, työntekijät ja kumppanit ovat osa tätä tavoitetta.  

Kannattavuuden ja tuottavuuden parantaminen. Strategiakaudella 2021–2023 Yhtiön tavoitteena on 
kannattavuuden ja tuottavuuden parantaminen. Tämän kokonaistavoitteen saavuttamiseksi Stockmannin 
taloudelliset prioriteetit strategiakaudella ovat: 1. Liikevaihdon kasvu 2. Kannattavuuden ja investointien tuoton 
parantaminen 3. Kurinalainen kustannusten hallinta sekä pääomien tehokas käyttö. 

Taloudelliset tavoitteet 

Stockmann-divisioonan pääprioriteetit liikevaihdon kasvun saavuttamiseksi ovat valikoidut investoinnit nykyisillä 
markkinoilla, markkina-aseman vahvistaminen monikanavaisuudessa sekä keskittyminen normaalihintaiseen 
myyntiin ydinkategorioissa, joissa asiakkaille tarjotaan kuratoitua jatkuvaa ja sesonkivalikoimaa. Kannattavuuteen 
ja tuottoihin liittyvä tavoite pohjautuu oikein kohdistettuihin investointeihin, digitaalisten kyvykkyyksien 
kehittämiseen sekä tuote- ja palvelukatteiden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi Yhtiö panostaa prosessien 
tehokkuuteen ja investointien kannattavuuden parantamiseen sekä asiakaslähtöisen palvelukulttuurin 
vahvistamiseen. Kurinalainen kustannusten hallinta ja pääomien allokointi perustuu positiivisen kassavirran 
kiihdyttämiseen, hyvään varastohallintaan sekä pääomien hallinnan tehokkuuteen liittyviin toimenpiteisiin. 
Strategian kulmakivet ovat kanta-asiakkaat, muut asiakasryhmät, asiakaslupaus ja siihen liittyvät asiakaskokemus- 
ja polku sekä tuote- ja palvelutarjonta. Näiden lisäksi kulmakiviä ovat visio, missio ja yhteiset arvot. Strategiset 
tavoitteet ja ratkaisevat voitot (must-win battles) määrittelevät konkreettisesti, mitä Yhtiö tavoittelee ja miten se 
aikoo käytännössä päästä tavoitteisiinsa. 

Liiketoiminta 

Yhtiön kaupparekisteriin rekisteröitynä toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, postimyyntiä ja muuta 
kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä 
ravintolatoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö 
voi lisäksi emoyhtiönä tai tytäryhtiöidensä kautta hoitaa konserniyhtiöidensä yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia 
palveluita ja rahoitusta. 

Stockmannin uuden yhtiörakenteen mukaisesti Yhtiön toiminta jakautuu kahteen liiketoimintadivisioonaan, jotka 
ovat Stockmann-divisioona ja Lindex-divisioona. 

Stockmann-divisioona 

Stockmann-divisioonan alle kuuluvat Stockmann-tavaratalot ja verkkokauppa. Tämän Esitteen päivämääränä 
Stockmannilla on kahdeksan tavarataloa sekä verkkokauppa stockmann.com. Tavaratalot sijaitsevat Helsingissä 
(Keskusta ja Itäkeskus), Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Tallinnassa Virossa ja Riikassa Latviassa. 

Stockmannin päätavaratalo sijaitsee Helsingin keskustassa ja on Pohjoismaiden suurin tavaratalo. Tämän Esitteen 
päivämääränä sen vuokrattavissa oleva kokonaispinta-ala oli noin 55 000 neliömetriä. Stockmannin verkkokauppa 
tarjoaa laajan valikoiman muotia, kodintarvikkeita sekä kosmetiikkaa Suomen markkinalla. Yhdessä 
verkkokaupan kanssa tavaratalot tarjoavat monikanavaisen ostospaikan asiakkailleen. 

Yhtiö valmistelee osana Saneerausohjelman toteuttamista sen omistamien tavaratalokiinteistöjen myyntiä ja 
takaisinvuokrausta (katso lisätietoja jäljempänä kohdissa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja 
lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettely” ja 
Saneerausohjelma ja Yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – 
Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettelyn ja Saneerausohjelman 
seurauksena toteutuneet tapahtumat”). 
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Lindex-divisioona 

Lindex on yksi Euroopan johtavista muotiketjuista, jolla on tämän Esitteen päivämääränä noin 450 
muotimyymälää 19 maassa (joista kymmenen on franchise-markkina-alueita), kolme tavaratalokiinteistöä ja 
verkkokauppa. Lindexin liikeidea on tarjota inspiroivaa ja hintansa arvoista muotia vastuullisille ja muotitietoisille 
naisille. Lindex perustettiin vuonna 1954 Alingåsissa Ruotsissa. Lindex on ollut Stockmann-konsernin osa 
vuodesta 2007 lähtien. 

Lindex tarjoaa myymälöissään ja verkkokaupassaan laajan valikoiman naisten muotia, lastenvaatteita, 
alusvaatteita ja kosmetiikkaa. Tämän Esitteen päivämääränä Lindexin verkkokauppa toimii 33 markkina-alueella 
ja myy tuotteitaan verkossa maailmanlaajuisesti kolmansien osapuolten ASOS-, Zalando-, Nelly-, Next- ja Boozt-
palvelujen kautta. Tämän Esitteen päivämääränä Lindexin myymälöistä noin 80 prosenttia on Stockmannin omia 
ja noin 20 prosenttia on franchise-liikkeitä. Omista liikkeistä 196 sijaitsee Ruotsissa, 91 Norjassa, 61 Suomessa,  
9 Virossa, 10 Latviassa, 10 Liettuassa, 27 Tšekin tasavallassa, 12 Slovakiassa ja 2 Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Lisäksi Lindexillä on franchise-myymälöitä Tanskassa, Maltalla, Saudi-Arabiassa, Bosnia-
Herzegovinassa, Islannissa, Serbiassa, Kosovossa, Albaniassa, Qatarissa ja Tunisiassa. 

Lindexin pääkonttori sijaitsee Göteborgissa, Ruotsissa. Lindexillä on Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Latviassa ja 
Tšekin tasavallassa maakonttoreita, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa liiketoimintaa kaikilla alueilla, joilla 
Lindexillä on myymälöitä. 

Asiakkaat ja asiakaspalvelu 

Asiakastyytyväisyys on yksi Stockmannin kaikkien liiketoimintojen kulmakivistä. Korkealaatuinen valikoima ja 
hyvä asiakaspalvelu ovat välttämättömiä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Stockmann-divisioona pyrkii 
tarjoamaan premium-laatuisen ostokokemuksen inspiroivissa tavarataloissa sekä verkkokaupassa. Stockmann-
divisioonan liiketoiminnan kulmakivinä ovat:  

 erinomainen ja ammattimainen palvelu; 

 huolella koottu yhdistelmä tuotemerkkejä; ja 

 inspiroiva ja luova ostosympäristö. 

Stockmannin tavoitteena on varmistaa, että sen henkilökunta on ammattimaista ja hyvin koulutettua. Eri osastojen 
henkilökunnalle järjestetään erillisiä asiakaspalvelu- ja tuotetietokoulutuksia. Stockmann on lisäksi lanseerannut 
Suomessa digitaalisia ratkaisuja asiakaspalvelun parantamiseen ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen on tehty 
lukuisia parannuksia, mukaan lukien stockmann.com-verkkokaupan uusi versio, älypuhelimille ladattavan 
Stockmann-apin lanseeraus sekä sähköisten myyntityökalujen tarjoaminen tavaratalojen henkilökunnalle. 

Tavaranhankinta 

Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia. Stockmann tarjoaa asiakkailleen sekä 
kansainvälisiä tuotemerkkejä että omia tuotemerkkejään, jotka ovat sopimustoimittajien valmistamia. Stockmann 
suosii pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajien kanssa ja pyrkii keskittämään tuotantoa mahdollisuuksien mukaan. 
Stockmann pyrkii varmistamaan, että kaikki sen tavarantoimittajat noudattavat toiminnassaan korkean laadun 
standardeja sekä Stockmannin yritysvastuuohjeita ja -strategiaa. Kaikkien tavarantoimittajien vaaditaan 
noudattavan Stockmannin Code of Conduct -ohjeistusta. Stockmannin suuren koon ja laajan myymäläverkon 
ansiosta Stockmann on tärkeä jakelukanava monille tavarantoimittajille. Stockmann ylläpitää läheisiä suhteita 
tavarantoimittajiinsa, antaa palautetta tavarantoimittajien tuotteiden kysynnästä sekä asiakkaiden tarpeista, 
osallistuu tarvittaessa tuotekehitykseen ja hankkii tietoja tavarantoimittajiltaan tulevista trendeistä. 

Stockmannin omat tuotemerkit ja Lindex käyttävät osin samoja tavarantoimittajia, mikä mahdollistaa yhteisen 
hankintaorganisaation synergioiden hyödyntämisen. Stockmann-konsernilla on kuusi paikallista ostokonttoria, 
jotka sijaitsevat Kiinassa (Shanghai ja Hong Kong), Bangladeshissa, Intiassa, Turkissa ja Pakistanissa. Lindexin 
tuotteista noin 90 prosenttia ja Stockmannin omien muotimerkkien tuotteista noin puolet ostetaan ostokonttoreiden 
kautta. Kolmansien osapuolten toimittamien tehdastarkastusten lisäksi tuotantotoimistot vierailevat usein 
tavarantoimittajien ja tuotevalmistajien toimitiloissa.  
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Logistiikka ja varastonhallinta 

Stockmann-konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja 
informaatiovirtoihin. Logistiikka- ja varastonhallintatoiminnot on järjestetty eriytetysti Stockmann- ja Lindex-
divisioonien välillä. 

Suomessa Stockmannin logistiikkatoiminnot on keskitetty Tuusulan jakelukeskukseen, joka palvelee 
stockmann.com-verkkokauppaa sekä tavarataloja kaikissa toimintamaissa. Yhteen jakelukeskukseen siirtyminen 
on mahdollistanut Stockmannin varastotoimintojen optimoinnin, vähentänyt sisäisten kuljetusten määrää ja 
parantanut logistiikkatoimintojen energiatehokkuutta. Varastotoiminnot Baltian alueella on keskitetty yhteen 
toimipisteeseen Latvian Riikassa. Tuotteita toimitetaan tavarataloihin Suomessa ja Baltian maissa useaan kertaan 
viikossa. 

Lindexillä on kaksi Ruotsissa olevaa keskusvarastoa, joista toinen sijaitsee Partillessa Göteborgin ulkopuolella, ja 
toinen Boråsissa. Partillen varastosta hoidetaan tuotantojakelu myymälöihin saakka. Boråsissa on 
verkkokauppavarasto, josta verkkotilaukset lähetetään asiakkaalle. Lindexillä on lisäksi kuusi tuotantotoimistoa, 
jotka sijaitsevat Bangladeshissa, Hongkongissa, Intiassa, Kiinassa, Myanmarissa ja Turkissa. Tuotantotoimistot 
tekevät tiivistä yhteistyötä Lindexin suunnittelu- ja osto-osaston kanssa mallistojen kehittämisessä ja tuotannossa.  

Franchising-kumppanit 

Stockmann-konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa kuten myös muissa 
Euroopan maissa ja sillä on franchising-toimintaa useissa muissa maissa.  

Stockmannin tavarataloliiketoimintaa Venäjällä harjoittaa AO Stockmann, Reviva Holdings Limitedin 
helmikuusta 2016 lähtien omistama yhtiö. Vuonna 2019 päätökseen saadun Nevsky Centre -kiinteistön myynnin 
jälkeen Stockmannilla ei ole enää omaa liiketoimintaa Venäjällä. Stockmannilla on lisenssisopimus Revivan 
kanssa Stockmann-tavaramerkin käyttämisestä Venäjällä, jonka kestoa on jatkettu vuoteen 2028 asti. 
Lisenssisopimuksen perusteella AO Stockmann hallinnoi Stockmann-tavarataloja Stockmann-tuotemerkillä 
Nevsky Center -ostoskeskuksessa ja muissa paikoissa Venäjällä.  

Lindex on solminut franchising-sopimuksia useiden kumppanien kanssa. Sopimukset laaditaan Lindexin 
standardiehtojen perusteella, joissa on määrätty esimerkiksi oikeudesta toimia Lindex-konseptilla, työntekijöiden 
kouluttamisesta, tuotteiden toimittamisesta, franchising-maksuista ja tuotteiden suositushinnoista. Franchising-
konseptin noudattaminen on mahdollistanut Lindexille levittäytymisen uusille markkina-alueille. Tämän Esitteen 
päivämääränä Lindexillä on yhteensä 36 franchise-myymälää kymmenessä maassa: Albaniassa, Bosnia-
Hertsegovinassa, Maltalla, Saudi-Arabiassa, Islannissa, Kosovossa, Serbiassa, Qatarissa, Tanskassa ja Tunisiassa. 
Lindexin franchising-kumppanit sitoutuvat toiminnan järjestämisessä noudattamaan Lindexin brändikirjaa ja 
muuta ohjeistusta. Tämän avulla pyritään turvaamaan se, että franchising-myymälöiden visuaalinen ilme on 
kuluttajien suuntaan vastaava kuin Lindexin omissa myymälöissä. 

Kilpailu 

Kilpailu on kovaa kaikilla Stockmannin liiketoiminnan osa-alueilla ja markkinoilla. Kilpailutilanteeseen 
vaikuttavat esimerkiksi Stockmann- ja Lindex-brändeihin liittyvät mielikuvat ja maine, asiakaspalvelu, tyyli, laatu, 
hintataso, myymäläilme, miellyttävä ilmapiiri, vaivattomuus ostoksia tehdessä sekä kutsuvat ja toimivat 
verkkokaupat. Stockmannin tärkeimmät kilpailijat ovat muut tavaratalot, vähittäismyymälät sekä verkkokaupat. 
Tuotemyynnin lisäksi Stockmann kilpailee muun muassa pätevästä työvoimasta, Stockmannin omaa liiketoimintaa 
tukevista houkuttelevista vuokralaisista sekä liiketilojen hyvistä sijainneista ja vuokraehdoista. 

Stockmannin brändi ja muut aineettomat hyödykkeet 

Stockmann-brändi on tärkeä osa Stockmannin liiketoimintaa ja se tukee sen mainetta ja markkinointia. 
Stockmannin johto kokee, että Stockmannin brändi on yhdistetty laatuun, arvoihin, asiakaspalveluun ja 
innovaatioon yli vuosisadan ajan ja, että sitä voidaan pitää yhtenä Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
tuotemerkeistä. 

Stockmann pitää sen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja muita aineettomia hyödykkeitä arvokkaina kilpailuvaltteina 
markkinoinnissa. Myymälä- ja kampanjabrändien lisäksi (kuten Hullut Päivät), Stockmannilla on useita omia 
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brändejä Yhtiön sisällä, kuten VILLA STOCKMANN, CASA STOCKMANN, A+MORE, BODYGUARD, 
BOGI, CAP HORN, NOOM ja CUT & PRET. Stockmann pyrkii estämään kaikki sen tavaramerkkeihin ja 
brändeihin kohdistuvat rikkomukset ja suojelee brändejään, tavaramerkkejään, tekijänoikeuksiaan ja muita 
aineettomia hyödykkeitään. Stockmannin tavaramerkit on suojattu kaikissa niissä valtioissa, missä Stockmannilla 
on kaupallista liiketoimintaa. Stockmann on myös rekisteröinyt käyttämänsä verkkotunnukset. 

Stockmann myi Stockmann Herkun liiketoiminnan S-Ryhmän alueellisille osuuskaupoille vuonna 2017. Kaupan 
seurauksena Stockmannin omat brändit STOCKMANN HERKKU DELIKATESS ja STOCKMANN HERKKU 
GOURMET siirtyivät S-Ryhmälle. Kaupan toteutumisesta huolimatta Stockmannilla säilyi oikeus käyttää kyseisiä 
brändejä Suomen ulkopuolella, pääasiassa Baltian maissa toimivassa Stockmann Delicatessenissa, joka säilyi 
Stockmannilla. 

Erikoiskampanjat ja ohjelmat 

Kanta-asiakasohjelmat 

Stockmann lanseerasi nykyisen MyStockmann-kanta-asiakasohjelmansa vuonna 2019. Kanta-asiakasohjelmassa 
on kuusi tasoa, joille sijoittautuminen määräytyy asiakkaan ostosten myötä keräämien kanta-asiakaspisteiden 
perusteella. Ohjelma pitää sisällään sekä pysyviä tasoetuja että MyStockmann-sovelluksesta löytyviä nopeasti 
vaihtuvia etuja ja yllätyksiä. Lindexillä on käytössä oma More at Lindex -kanta-asiakasohjelma, joka tarjoaa 
yhteisiä ja yksilöllisiä etuja ja tarjouksia ohjelman piiriin kuuluville henkilöille. 

MyStockmann-kanta-asiakasohjelman piiriin kuuluu tämän Esitteen päivämääränä noin 1,4 miljoonaa kanta-
asiakasta Suomessa sekä Baltiassa, ja More at Lindex -ohjelmaan noin 4 miljoonaa jäsentä. 

Hullut päivät -kampanja 

Stockmann järjestää toimintansa osana erilaisia erikoiskampanjoita, joista tunnetuin on Hullut Päivät -kampanja. 
Hullut Päivät -kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1986. Stockmannin johdon arvion mukaan Hullut 
Päivät on yksi Euroopan suurimpia ja parhaiten tunnettuja tavaratalokampanjoita. Vuoden 2020 keväällä ja 
syksyllä kampanja järjestettiin ensimmäistä kertaa vain verkkokaupassa COVID-19-pandemian johdosta. 

Vuoden 2021 keväällä Stockmannin Hullut Päivät järjestettiin pidennettynä kahdeksanpäiväisenä kampanjana 
verkossa 24.–31.3.2021. Hullut Päivät -verkkokauppa menestyi, ja myynti ylitti vuoden 2020 tason 8 prosentilla.  

Henkilöstö 

Stockmann-konsernin keskimääräinen työntekijämäärä oli 5 991 vuonna 2020. Kokoaikaiseksi muutettu 
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 3 973 vuonna 2020. Stockmannin palveluksessa työskenteli 31.12.2020 
yhteensä 5 639 henkilöä, joista 1 616 työskenteli Suomessa. Vuonna 2020 Suomen ulkopuolella konsernissa 
työskentelevän henkilöstön määrä oli 4 023, mikä oli noin 71,3 prosenttia koko henkilöstön määrästä. Vuonna 
2020 Stockmann-konsernin henkilöstöstä naisia oli 90 prosenttia ja miehiä 10 prosenttia. 

Ympäristö 

Stockmannin vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä yrityksen liiketoiminnan 
ympäristövaikutuksia vähentämällä päästöjä, parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä veden kulutusta 
sekä lajittelemalla ja kierrättämällä jätteitä. Jatkuvan parannustyön varmistamiseksi Stockmann seuraa 
tavaratalojen ympäristöjärjestelmän noudattamista ja kehitystä kohti asetettuja ympäristötavoitteita. Stockmannin 
Suomen-liiketoiminnoilla on käytössään sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän 
toimintatapoja sovelletaan myös Baltian-tavarataloissa.  

Kierrätysaste Stockmannin Suomen tavarataloissa oli 77 prosenttia vuonna 2020 ja 73 prosenttia vuonna 2019. 
Vuonna 2020 Stockmann-konsernin vertailukelpoiset kasvihuonepäästöt vähenivät 15 prosenttia, määrien ollessa 
33 600 tCO2e vuonna 2020 ja 39 700 tCO2e vuonna 2019. Suurin päästöosuus, noin 70 prosenttia syntyi ostetun 
energian, erityisesti sähkön, tuotannosta.  

Stockmannin tavoitteena on ollut parantaa tavaratalotoimintojensa energiatehokkuutta 4 prosentilla vuodesta 2016 
vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutettiin, ja Suomessa on asetettu uusi tavoite energiatehokkuuden 
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parantamiseksi 7,5 prosentilla vuosina 2018–2025. Stockmann-divisioonassa energiatehokkuus on parantunut 20 
prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2020. Lindexissä noin 60 prosenttia sähköstä tulee uusiutuvista lähteistä. 
Stockmann raportoi vuosittain hiilidioksidipäästönsä konsernin vastuullisuuskatsauksessa ja kansainvälisessä 
ilmastonmuutoskyselyssä (Carbon Disclosure Project, CDP). Vuonna 2020 Stockmann sai tutkimuksessa 
arvosanan B. Arvosana on korkeampi kuin yleinen keskiarvo ja Euroopan alueellinen keskiarvo. Arvosana kertoo, 
että Yhtiö on tarttunut toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  

Stockmannin tavoitteena on vähentää omien merkkien tuotteiden ympäristövaikutuksia ja lisätä vastuullisempien 
materiaalien käyttöä omien merkkien tuotteissa. Vastaavasti Lindexin tavoitteena on, että 80 prosenttia sen 
vaatteista valmistetaan kestävämmistä materiaaleista, käyttämällä kestävämpiä prosesseja ja kestävämpiä 
tuotantotiloja. Vuonna 2020 68 prosenttia ja vuonna 2019 65 prosenttia Lindexin valikoimasta valmistettiin 
vastuullisemmista materiaaleista. Vuonna 2020 noin 99 prosenttia ja vuonna 2019 98 prosenttia Lindexin 
käyttämästä puuvillasta oli vastuullisempaa puuvillaa, kuten luomupuuvillaa tai Better Cotton -puuvillaa. Vuonna 
2020 60 prosenttia (vuonna 2019 46 prosenttia) Stockmannin omien merkkien vaatteista valmistettiin 
vastuullisemmista materiaaleista ja 91 prosenttia omien merkkien trikootuotteista valmistettiin vastuullisemmasta 
puuvillasta (vuonna 2019 73 prosenttia). Kumpikin mittari ylittää Stockmannin asettaman tavoitetason.  

Paremman puuvillan (BCI) ja Stockmannin vuonna 2019 markkinoille tuoman LENZING™ ECOVERO™ -
viskoosin lisäksi Stockmann kasvatti entisestään vastuullisen materiaalin valikoimaa sertifioiduilla RWS-villalla 
(Responsible Wool Standard) ja RDS-standardien (Responsible Down Standard) mukaisesti tuotetulla untuvalla, 
jotka ovat vastuullisia sekä eläinten että ympäristön kannalta. 

Vastuullisuus 

Stockmann noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kulloinkin voimassa olevia kansallisia 
lakeja ja säädöksiä. Stockmann-konsernin toimintaa ohjaavat myös kansainväliset sopimukset ja suositukset, kuten 
YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, ILO:n perussopimus työelämän 
perusoikeuksista, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia 
koskevat ohjaavat periaatteet. Lisäksi Stockmann-konserni on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, 
jonka mukaisesti se edistää ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa.  

Stockmann-konsernin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja muut konsernin politiikat määrittävät koko 
henkilöstön tapaa toimia. Stockmann-konsernin toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät tarkennukset on lisätty 
konsernin yhteistyösopimuksiin, ja Stockmann edellyttää toimintaperiaatteisiin sitoutumista ja niiden 
noudattamista tavaran- ja palveluntoimittajiltaan sekä yhteistyökumppaneiltaan tai sitä, että nämä osoittavat 
sitoutumisensa vastaaviin toimintaperiaatteisiin. Osana vastuullisuuden hallintaa periaatteet viestitään sekä 
sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Toimintaperiaatteet koskevat lainsäädännön ja eettisten käytäntöjen 
noudattamista, vapaata kilpailua ja kuluttajien oikeuksia, työntekijöitä ja työoloja, ympäristöä sekä korruptiota ja 
eturistiriitoja.  

Vuoden 2020 lopussa 76 prosenttia Stockmannin Suomen henkilöstöstä ja 81 prosenttia Latvian henkilöstöstä oli 
suorittanut toimintaperiaatekoulutuksen. Virossa periaatteet otettiin käyttöön verkkokoulutuksen sijaan 
tiedotustilaisuuksilla, paikallisten ohjeistusten päivityksillä ja uusien työntekijöiden onboarding-perehdytyksellä. 
Stockmannin tukitoimintojen ja tavaratalon johtoryhmien jäsenistä 83 prosenttia oli suorittanut koulutuksen. 
Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että 100 prosenttia Stockmann-konsernin työntekijöistä on suorittanut 
koulutuksen.  

Stockmann kunnioittaa ja edistää kaikkia ihmisoikeuksia toimintaperiaatteidensa ja ihmisoikeuspolitiikkansa 
mukaisesti. Stockmann on sitoutunut takaamaan perusoikeuksien kunnioittamisen ja sen, että ihmisiä kohdellaan 
arvokkaasti ja kunnioittavasti. Stockmann toteuttaa huolellisuusperiaatetta (due diligence) YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti, jotta Stockmann voi tunnistaa ja estää sen toiminnan 
aiheuttamia tai niistä johtuvia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia. Stockmann on tunnistanut, että sen 
liiketoiminnan merkittävimmät ihmisoikeusriskit ovat tuotteiden toimitusketjuissa ja koskevat työoloihin liittyviä 
riskejä. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää asiakkaiden luottamuksen sekä Stockmannin tavaramerkin 
arvon säilymiselle. Noin 93 prosenttia Stockmannin omien merkkien vaatteista on valmistettu amfori BSCI -
yritysvastuullisuusjärjestelmän määrittelemissä riskimaissa kuten Kiinassa ja Bangladeshissa.  Omien merkkien 
hankintaketjujen hallinnassa Stockmann altistuu erilaisille riskeille, jotka liittyvät esimerkiksi hankintaketjujen 
jäljitettävyyteen ja läpinäkyvyyteen, ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumiseen sekä tuotannon ja 
raaka-aineiden ympäristövaikutuksiin. Stockmann hallitsee riskejä vastuullisilla ostokäytännöillä, vakiintuneilla 
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toimintaperiaatteilla ja riskienhallintamenetelmillä, ja riskejä seurataan vastuullisuusstrategian ja hyvän 
hallintotavan mukaisesti.  

Stockmann-konserni on ollut amfori BSCI:n jäsen vuodesta 2005 lähtien ja tämän myötä sitoutunut parantamaan 
pitkäjänteisesti tuotantolaitosten olosuhteita. Lisäksi Stockmann on ollut vuodesta 2013 sitoutunut edistämään 
palo- ja rakennusturvallisuutta Bangladeshissa Accord-sopimuksen myötä. 

Investoinnit 

Stockmann-konsernissa on jatkettu Saneerausmenettelystä huolimatta liiketoimintaa tukevien investointien 
tekemistä, ja Stockmannin strategia pitää sisällään merkittävät investoinnit vuosina 2021-2028 molemmissa 
liiketoimintadivisioonissa. Saneerausohjelmassa ei ole Selvittäjän toimesta leikattu näitä investointeja. 

Stockmannin investoinnit tilikauden 2020 aikana olivat yhteensä 19,4 miljoonaa euroa ja 33,8 miljoonaa euroa 
tilikauden 2019 aikana. Vuoden 2020 investoinneista suurin osa käytettiin Lindexin ja Stockmannin 
digitalisaatiohankkeisiin, Tallinnan Stockmann Herkun ja Stockmannin Jumbon ja Helsingin keskustan 
tavaratalojen uudistamiseen ja Lindexin myymäläuudistuksiin. 31.3.2021 päättyneellä kolme kuukauden jaksolla 
Stockmann-konsernin investointien määrä oli 2,4 miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat Stockmann-divisioonan 
osalta pääasiassa digitaalisen kaupankäynnin kehittämiseen sekä Jumbon ja Tampereen tavaratalojen uudistuksiin. 
Lindex-divisioonan osalta investoinnit suuntautuivat niin ikään digitaalisen kaupankäynnin kehittämiseen ja 
myymäläuudistuksiin. 

Stockmann ei ole tehnyt muita merkittäviä investointeja eikä merkittäviä uusia investointeja koskevia päätöksiä 
31.3.2021 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Oikeudenkäynnit 

Stockmanniin voi kohdistua ajoittain tuomioistuin-, välimiesoikeus- ja viranomaismenettelyjä osana Yhtiön 
tavanomaista liiketoimintaa. Menettelyt voivat liittyä esimerkiksi asiakkaiden tai nykyisten taikka entisten 
työntekijöiden esittämiin vaatimuksiin, veroriitoihin tai vuokrasopimuksiin. Alla esitetyn lisäksi Yhtiö ei ole ollut 
tämän Esitteen päivämäärää edeltävällä 12 kuukauden jaksolla osapuolena missään muussa 
viranomaismenettelyssä, oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä, jolla voisi olla tai olisi voinut olla 
merkittävää vaikutusta Yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiön 
tiedossa ole, että tällaisia toimia olisi vireillä tai tulossa. 

Stockmann jätti 6.4.2020 Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen Saneerausmenettelyn aloittamisesta ja sille on 
9.2.2021 vahvistettu Saneerausohjelma (katso lisätietoja jäljempänä kohdassa ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, 
tulevaisuudennäkymät ja lähiajan epävarmuustekijät – Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – 
Saneerausmenettely ja Saneerausohjelma”). Vahvistettua Saneerausohjelmaa on oikaistu Helsingin 
käräjäoikeuden päätöksellä 17.5.2021 ja Saneerausohjelmaa voidaan vastaisuudessakin oikaista tuomioistuimen 
päätöksellä muun muassa Saneerausohjelmaan sisältyvien mahdollisten kirjoitus-, lasku- tai muiden niihin 
rinnastettavien selvien virheellisyyksien korjaamiseksi tai muuttaa velkojien saatavien siirron vahvistamiseksi. 

Saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen muutama tavarantoimittaja ja vuokranantaja on esittänyt Yhtiölle 
joitakin vahingonkorvausvaatimuksia, isoimmat näistä vaateista liittyvät pitkäaikaisten toimitilojen 
vuokrasopimusten irtisanomiseen Yrityssaneerauslain mukaisesti kahden kuukauden irtisanomisajalla. 
Saneerausmenettelyn Selvittäjä on katsonut perustelluksi huomioida Saneerausohjelmassa vuokranantajavelkojien 
vahingonkorvausvaatimukset kahdeksantoista (18) kuukauden vuokramääriä vastaavilta osin kuitenkin siten, että 
vahingon määrää vähentävät Yhtiön kanssa tehdyt uudet vuokrasopimukset sekä muut kyseessä olevia tiloja 
koskevat uudet tai siirretyt vuokrasopimukset, joista vuokranantajavelkoja saa tuloja (nettomääräinen vahinko). 
Kahdeksantoista kuukauden ajanjakso alkaa irtisanotun vuokrasopimuksen päättymisestä. Siltä osin kuin 
vuokranantajavelkojat ovat esittäneet tätä suurempia korvausvaatimuksia vuokrasopimuksen irtisanomisen vuoksi 
aiheutuvista vahingoista Saneerausohjelmaa käsitellyt käräjäoikeus on määrännyt, että kunkin velkojan tulee 
saattaa vahingonkorvaussaataviensa määrää koskeva asia tutkittavaksi eri oikeudenkäynnissä tai muussa sellaista 
asiaa varten tarkoitetussa menettelyssä 10.5.2021 mennessä. Vahingonkorvauksia varten konsernitilinpäätöksessä 
varauksena huomioitu määrä (16,9 miljoonaa euroa per 31.3.2021 ja 17,4 miljoonaa euroa tämän Esitteen 
päivämääränä) vastaa Yhtiön arviota näiden velvoitteiden todennäköisestä määrästä ja vastaa määrää, joka on 
huomioitu saneerausvelkana. Esitetyt kokonaisvaatimukset, jotka on esitetty määräaikaan 10.5.2021 mennessä, 
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ovat enimmäismäärältään yhteensä 102,7 miljoonaa euroa (sisältäen seuraavassa kappaleessa selostetut prosessit). 
Näiden osalta vahingonkorvausvaatimukset ovat riidanalaisia ja niiden toteutuminen ja määrä on epävarma.  

Stockmannin Tapiolan tavaratalon vuokranantaja LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on aloittanut vuoden 2021 
alussa Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 43,4 miljoonan euron 
suuruista Yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin mukaista vahingonkorvausta. Stockmannin Saneerausohjelman 
Selvittäjä (määritelty jäljempänä) on kiistänyt Saneerausohjelmassa LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n 
korvausvaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 3,5 miljoonaa euroa. LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on pannut 
vireille samassa asiassa kanteen myös Stockmannia, Stockmann AS:ään sekä Selvittäjää (määritelty jäljempänä) 
ja/tai Valvojaa (määritelty jäljempänä) vastaan Helsingin käräjäoikeudessa lepäämäänjättämispyynnöin. Lisäksi 
LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on valittanut Saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin 
käräjäoikeuden 9.2.2021 antamasta päätöksestä hovioikeuteen siltä osin kuin käräjäoikeus on tutkinut Stockmann 
AS:n tekemän väitteen eikä hylännyt sitä ja osoittanut LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n saattamaan väitettä 
koskevan asian tutkittavaksi eri prosessissa.  Lisäksi Stockmannin Takomotien toimistotilojen vuokranantaja 
Nordika II SHQ Oy on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta 
Yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin mukaista enintään 14,5 miljoonan euron suuruista vahingonkorvausta. 
Valvoja (määritelty jäljempänä) on Saneerausohjelmassa kiistänyt tämän vaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 1,2 
miljoonaa euroa. Samassa kanteessa Nordika II SHQ Oy on nimennyt vastaajiksi myös Selvittäjän ja Stockmann 
AS:n.   

Lisäksi Tampereen tavaratalon vuokranantaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on aloittanut Stockmannia 
vastaan välimiesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 11,9 miljoonan euron suuruista 
Yrityssaneerauslain 27 §:n mukaista vahingonkorvausta. Valvoja (määritelty jäljempänä) on kiistänyt 
Saneerausohjelmassa korvausvaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia on pannut vireille Helsingin käräjäoikeudessa lepäämäänjättämispyynnöin samassa asiassa 
kanteet, joissa ensimmäisessä ovat vastaajina Stockmann ja Selvittäjä (määritelty jäljempänä) ja Valvoja 
(määritelty jäljempänä) ja toisessa Stockmann AS. Kanteissa käräjäoikeudelle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 
pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan, että Fennialle maksettavan vahingonkorvauksen määrä on enintään 12,0 
miljoonaa euroa.  Myös toinen Tampereen tavaratalon vuokranantajista Tampereen Seudun Osuuspankki on 
haastanut Stockmannin Pirkanmaan käräjäoikeuteen vastaamaan kanteeseen, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta 
enintään 20,3 miljoonan euron suuruista Yrityssaneerauslain 27 §:n mukaista vahingonkorvausta. Valvoja on 
kiistänyt Saneerausohjelmassa Tampereen Seudun Osuuspankin Saneerausmenettelyn aikana esittämän, tuolloin 
enimmäismäärältään yhteensä 17,7 miljoonan euron, korvausvaatimuksen siltä osin, kun se ylittää 2,0 miljoonaa 
euroa.  

Edellä mainittujen ohella Stockmannin Tampereen tavaratalon entinen alivuokralainen Pirkanmaan Osuuskauppa 
on aloittanut Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa se vaatii 5,4 miljoonan euron suuruista muun muassa 
Yrityssaneerauslain 27 §:ään perustuvaa vahingonkorvausta. Valvoja (määritelty jäljempänä) on 
Saneerausohjelmassa kiistänyt Pirkanmaan Osuuskaupan korvausvaatimukset pääosin. Pirkanmaan Osuuskauppa 
on myös valittanut Saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä 9.2.2021 
siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut, että Pirkanmaan Osuuskaupan vahingonkorvaussaatava on 
saneerausvelkaa eikä Yrityssaneerauslain 32 §:n mukaista saneerausmenettelyhakemuksen vireilletulon jälkeen 
syntynyttä velkaa.  Myös ECR Finland Investment I Oy eli nk. Kirjatalon omistaja on valittanut 
Saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 antamasta päätöksestä. ECR 
Finland Investment I Oy on pyytänyt hovioikeutta vahvistamaan, että sen saatava perustuu Yrityssaneerauslain 15 
§:n mukaiseen sitoumukseen, josta syntyvät saatavat ovat Yrityssaneerauslain 32 §:n 1 momentin mukaista 
Saneerausmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen vireilletulon jälkeen syntynyttä velkaa. Toissijaisesti, 
mikäli hovioikeus katsoisi, että ECR Finland Investment I Oy:n saatava olisi Yrityssaneerauslain 3 §:n mukaista 
saneerausvelkaa, pyytää ECR Finland Investment I Oy, että se olisi joka tapauksessa oikeutettu saamaan maksun 
suorituksestaan Yrityssaneerauslain 17 §:n mukaisen maksukiellon estämättä.   

Edellä mainittujen vuokranantajavelkojien nostamien erillisten Yrityssaneerauslain 27 §:n mukaista 
vahingonkorvausta koskevien kanteiden ja välimiesmenettelyjen nojalla mahdollisesti tuomittavat korvaukset 
tulevat olemaan osa Saneerausohjelman mukaista saneerausvelkaa. Stockmann käy lisäksi sovintoneuvotteluita 
eräiden muiden Saneerausohjelmaan liittyvien riitaisten saamisten osalta.  

Lisäksi Stockmannin tytäryhtiö Stockmann Sverige AB:lla on meneillään verotusta koskeva riita Ruotsissa. 
Stockmann Sverige AB on saanut Ruotsin veroviranomaisilta oikaisupäätöksen koskien oikeutta vähentää Ruotsin 
verotuksessa AB Lindexin osakkeiden kauppaa varten nostamansa etuyhteyslainan korkomenoja vuosina 2013–
2019. Päätöksen mukaan Yhtiö on velvoitettu maksamaan noin 35 miljoonaa euroa lisäveroja ja niihin liittyviä 
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korkoja ja Ruotsin verohallinto edellytti, että Stockmann toimittaa verovastuun turvaamiseksi vakuuden. Lisävero 
ja siihen liittyvät korot on kokonaisuudessaan kirjattu velaksi konsernin taseeseen. Stockmann on hakenut 
muutosta jälkiveropäätökseen Ruotsissa paikalliselta muutoksenhakuasteelta (Kammarrätten i Göteborg). 
Veroriidan käsittelyä muutoksenhakuasteessa lykättiin siihen saakka, kunnes Euroopan Unionin tuomioistuin on 
ratkaissut ennakkoratkaisupyynnön koskien Ruotsin korkovähennysjärjestelmää toisessa asiassa. Euroopan 
Unionin tuomioistuin antoi 20.1.2021 kyseisestä toisesta asiasta päätöksen, jonka mukaan Ruotsin 
korkovähennyssäännökset katsottiin tietyiltä osin Euroopan Unionin oikeuden vastaiseksi. Tämän päätöksen 
perusteella Ruotsin verohallinto on luopunut vaatimuksesta saada vakuus valituksen kohteena olleelle 
verovastuulle. Ruotsin verohallinto on kuitenkin antanut 10.5.2021 muutoksenhakutuomioistuimelle kirjallisen 
vastauksen, jossa se on ottanut kielteisen kannan edellä mainittujen korkomenojen vähennysoikeuteen. Ruotsin 
verohallinto on vastauksessaan katsonut, että Stockmannilla ei olisi oikeutta vedota unionin oikeuteen saadakseen 
evättyjä korkovähennyksiä ja että myöskään Euroopan unionin tuomioistuimen 20.1.2021 antamalla päätöksellä 
ei olisi merkitystä Stockmannin oikeuteen vähentää kyseisiä korkoja. Asian käsittely tulee jatkumaan 
muutoksenhakutuomioistuimessa. Tämän Esitteen päivämääränä muutoksenhakutuomioistuin ei ole antanut 
lopullista ratkaisuaan asiassa. 

Olennaiset sopimukset 

Stockmann ei ole tehnyt tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia olennaisia sopimuksia kuluvalla, 
1.1.2021 alkaneella tilikaudella tai tilikausien 2020 tai 2019 aikana. 
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YHTIÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS, TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA LÄHIAJAN 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Tiivistelmä viimeaikaisista tiedotteista 

Seuraavassa tiivistelmässä esitetään tietoja, jotka Yhtiö on julkistanut Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
nojalla, tämän Esitteen päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja jotka ovat Esitteen päivämääränä 
Yhtiön tiedon mukaan edelleen oleellisia. 

Saneerausohjelma 

Stockmann tiedotti 9.2.2021, että Yhtiön saneerausmenettely on päättynyt ja Helsingin käräjäoikeus on 
vahvistanut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman. Asianajaja Jyrki Tähtinen määrättiin saneerausohjelman 
valvojaksi. Yhtiö tiedotti aloittaneensa valmistelut Saneerausohjelman edellyttämän kiinteistöjen myyntiin sekä 
osakesarjojen yhdistämiseen sekä vakuudettomien velkojen ja hybridilainan konvertointeihin liittyen. 
Saneerausohjelman edellyttämät yhtiöoikeudelliset päätökset käsiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2021. 
Yhtiö tiedotti, että sillä oli vakuudellista saneerausvelkaa 433,5 miljoonaa euroa, vakuudetonta saneerausvelkaa 
noin 200,6 miljoonaa sekä viimesijaista hybridilainaan perustuvaa saneerausvelkaa 108,1 miljoonaa euroa, kaikki 
yhteensä 742,3 miljoonaa euroa. Vakuudetonta saneerausvelkaa ovat: julkisoikeudelliset velat 5,5 miljoonaa 
euroa, yritystodistusvelat 53,5 miljoonaa euroa, osto- ja muut velat 46,1 miljoonaa euroa, konsernivelat 81,7 
miljoonaa euroa sekä vahingonkorvausvelat 13,9 miljoonaa euroa. Lisäksi joidenkin velkojien osalta tullaan 
käymään erillisprosessit, jossa velkojien saatavien lopullinen määrä vahvistetaan.  

Saneerausohjelman keskeiset kohdat ovat:  

(i) Yhtiö jatkaa tavarataloliiketoimintaa kaikissa nykyisissä tavarataloissa ja online-verkkokauppaa 
Suomessa ja Baltiassa. Ohjelman kesto on kahdeksan vuotta. Yhtiön terävöitetty strategia vastaa 
toimintaympäristön ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin ja se panostaa asiakassuhteisiin ja 
lojaalisuuteen, parantamalla asiakaskokemusta kaikissa kanavissaan sekä kehittämällä 
asiakaslähtöistä toimintakulttuuria keskittymällä kannattavaan liiketoimintaan;  

(ii) Lindexin liiketoiminta jatkuu kiinteänä osana Stockmann-konsernia, ja sen kassavirrat tukevat 
saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista;  

(iii) Yhtiö myy omistamansa kiinteistöt Helsingin keskustassa, Tallinnassa ja Riiassa. 
Kiinteistöomaisuuden realisointitulos käytetään ensisijaisesti vakuusvelkojen maksamiseen;  

(iv) uusien markkinaehtoisten vuokrasopimusten neuvottelu kaikissa tavarataloissaan sekä Helsingin 
Pitäjänmäen toimistotilojen osalta; 

(v) vakuudettomasta saneerausvelasta 20 % leikataan ja lopulle 80 %:lle on laadittu maksuohjelma. 
Leikattu 20 % konvertoidaan kunkin velkojan niin halutessa yhtiön B-osakkeiksi;  

(vi) vakuudeton velkoja voi vaihtaa laaditun maksuohjelman mukaisen saatavansa yhtiön liikkeeseen 
laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, jossa on pääoman kertasuoritus viiden (5) 
vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta; 

(vii) hybridivelasta leikataan puolet ja loppu 50 % konvertoidaan velkojien niin halutessa yhtiön B-
sarjan osakkeiksi;  

(viii) Yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään; ja 

(ix) Yhtiön operatiivinen liiketoiminta oli kääntynyt kannattavaksi ennen koronaviruspandemian 
puhkeamista. Yhtiö on saneerausmenettelyn aikana kyennyt selviytymään kaikista uusista 
maksuvelvoitteistaan. 

14.12.2020 Yhtiö tiedotti saneerausohjelmaehdotuksen julkistamisesta.  
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Lisätietoja Saneerausohjelmasta ”Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät – Saneerausmenettely 
ja Saneerausohjelma”. 

Tulosennusteen päivitys ja muutokset tilinpäätöserissä 

28.1.2021 Stockmann tiedotti Lindexin arvonalentumistestauksen tuloksesta ja julkisti päivitetyn tulosennusteen 
vuodelle 2020 sekä muutoksen kiinteistöjen raportointiperiaatteessa. Stockmann-konserni teki COVID-19-
pandemian seurauksena Lindexin liikearvon arvonalentumistestauksen. Testauksen seurauksena Stockmann teki 
konsernin neljännen neljänneksen tuloslaskelmaan 250 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin 
liikearvoon. Alaskirjaus raportoitiin oikaisuna, eikä sillä ollut rahavirtavaikutuksia. Alaskirjauksen jälkeen, 
Lindexin kirjanpitoarvon aineettomat hyödykkeet olivat 368 miljoonaa euroa.   

Stockmann tiedotti myös, että vuoden 2020 liikevaihto tulee olemaan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. 
Huolimatta neljännen vuosineljänneksen voitollisesta liiketuloksesta sekä Lindexin vahvasta tuloksesta, koko 
vuoden liiketulos tulee olemaan hieman tappiollinen. Aikaisempi tulosennuste vuodelle 2020 (julkaistu 
30.10.2020) oli: ”COVID-19-pandemialla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko Stockmann-konsernin 
liiketoimintaan. Neljänteen kvartaaliin liittyy koronatilanteen vuoksi normaalia suurempaa epävarmuutta. 
Liikevaihto vuodelta 2020 tulee jäämään viime vuodesta, ja liiketulos jää tappiolliseksi.”  

Samassa yhteydessä Stockmann tiedotti muutoksesta kiinteistöjen raportointiperiaatteessa. Stockmann-konsernin 
liiketoimintayksiköt Stockmann Retail ja Real Estate yhdistettiin yhdeksi Stockmann-liiketoimintayksiköksi 
vuonna 2019. Liiketoimintamallissa on tiettyjä olennaisia muutoksia, jotka tukevat muutosta takaisin kiinteistöjen 
hankintamenomallin soveltamiseen. Stockmann oli siksi vaihtanut aiemmin käyttämästään 
uudelleenarvostusmallista hankintamenomalliin tase-erässä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
tilinpäätöksessä 2020. Muutosta laskentamenetelmässä sovelletaan takautuvasti vertailukauden avaavassa taseessa 
1.1.2019 IAS 8 -standardin mukaisesti. Omaan pääomaan sisältyvä uudelleenarvostusrahasto peruutetaan, ja 
vastaavasti avaavan taseen erissä maa ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, kertyneet voittovarat sekä 
laskennalliset verovelat oikaistaan aiemmin raportoiduissa vuoden 2019 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2020 
osavuosiraportoinnissa. Raportointimenetelmän muutoksen seurauksena Stockmann-konsernin kiinteistöjen 
kirjanpitoarvo väheni 667,7 miljoonasta eurosta 254,9 miljoonaan euroon ja oman pääoman määrä 800,9 
miljoonasta eurosta 469,6 miljoonaan tilanteessa 31.12.2019. Pääasiallinen vaikutus konsernituloslaskelmaan 
liittyi aiemmin raportoitujen poistojen vähenemiseen ja laskennallisiin veroihin. Muutos vähensi siten aiemmin 
raportoituja vuoden 2019 poistoja noin 10 miljoonalla eurolla. 

Tulevaisuudennäkymät  

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuksia. 
Yhtiön kehitys saattaa poiketa olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on esitetty tai mitä niistä 
voi olla pääteltävistä johtuen monista tekijöistä, joista joitakin kuvataan kohdassa ”Riskitekijät”. Yhtiö kehottaa 
suhtautumaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin varauksella, ja ne pätevät ainoastaan Esitteen päivämääränä. 
Seuraava katsaus on laadittu perusteilla, jotka ovat (i) vertailukelpoisia Stockmannin historiallisten taloudellisten 
tietojen kanssa ja (ii) yhdenmukaiset Stockmannin tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. 

Stockmann esitti 5.3.2021 julkaisemassaan tilinpäätöstiedotteessa seuraavat näkymät vuodelle 2021: 

”Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2021 ajan, ja koronavirustilanteella on 
edelleen merkittävä vaikutus maailmantalouteen, kunnes se saadaan parempaan hallintaan. 
Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen 
takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa.  

Stockmann-yksikkö aloittaa saneerausohjelman toteuttamisen vuonna 2021. Lindex parantaa edelleen 
tehokkuuttaan ja tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.” 

Lisäksi 5.3.2021 julkistetussa tilinpäätöstiedotteessa on esitetty seuraava tulosennuste: 

”COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska 
markkinanäkymä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun näkyvyys markkinoilla paranee. ” 
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Stockmannin vuoden 2021 näkymät ja tulosennuste perustuvat Yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin Yhtiön 
operatiivisen toiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehityksestä. Edellä esitetyt näkymät ja tulosennuste tulee 
lukea yhdessä tämän Esitteen osion ”Riskitekijät” kanssa.  Tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, 
joihin Stockmann voi vaikuttaa, ovat kyky vastata kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin, Saneerausohjelman 
määräysten toteuttaminen, Lindexin kyky parantaa edelleen tehokkuuttaan sekä uusien kasvumahdollisuuksien 
tutkiminen. Tekijät, joihin Stockmann ei voi vaikuttaa, liittyvät pääasiassa COVID-19-pandemian vaikutuksiin, 
maailmantalouden epävarmuuteen ja yleiseen tilaan sekä kuluttajien yleiseen luottamukseen. 

Vuoden 2021 näkymät ja tulosennuste on esitetty muuttumattomina 31.3.2021 päättyneeltä kaudelta laaditussa 
johdon osavuotisessa selvityksessä. 

Viimeaikaiset tapahtumat ja lähiajan epävarmuustekijät 

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus Stockmannin liiketoimintaan (katso lisätietoja kohdassa ”─ 
COVID-19-pandemian vaikutukset Stockmannin liiketoimintaan”. Pandemialla on ollut kielteinen vaikutus 
erityisesti muodin kysyntään sekä Suomessa että Ruotsissa. Yhtiön johdon arvion mukaan kivijalkamyymälöitä 
koskevista viranomaisrajoituksista ja etätyösuosituksista johtuen digitaalisten palveluiden merkitys on viime 
aikoina korostunut. Stockmann-konserni jatkaa vuoden 2021 aikana sekä kivijalkakaupan että verkkokaupan 
kehittämistä keskittyen monikanavaiseen asiakaskokemukseen. Lisäksi Yhtiön johdon arvion mukaan 
vastuullisuuteen liittyvät teemat tulevat jatkossakin korostumaan Stockmannin toimintaympäristössä kuluttajien 
ostokäyttäytymisen muutosten seurauksena. 

Stockmann-konserni paransi liiketulostaan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 
2020 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli -27,7 miljoonaa 
euroa ja vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen -27,8 miljoonaa. Lisäksi vuoden 2021 ensimmäisen 
vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli -21,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen -
26,7 miljoonaa euroa. Stockmann-konsernin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 155,7 
miljoonaa euroa (168,4 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä). Liikevaihto laski 
edellisvuodesta 7,5 prosenttia euroissa mitattuna johtuen erityisesti toimintaympäristön nopeasta muutoksesta ja 
COVID-19-pandemian vaikutuksista.  

Stockmann-konsernilla olevien rahavarojen kokonaismäärä 31.12.2020 oli 152,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan 
normaalin kausivaihtelun vuoksi rahavarojen määrä pieneni vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 115,4 
miljoonaa euroa neljänneksen lopussa. Stockmann- ja Lindex-divisioonat ovat vuosien 2020 ja 2021 aikana 
toteuttaneet ja tulevat jatkossakin toteuttamaan toimenpiteitä kassatilanteen ja nettokäyttöpääoman 
parantamiseksi. Edelleen jatkuvasta COVID-19-pandemiasta johtuvat kustannusrakenteen ja tuotteiden saannin 
sopeuttamistoimenpiteet aloitettiin vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Saneerausmenettelyn aikana Yhtiö 
neuvotteli uudelleen kaikkien tavaratalojen ja toimistotilojen vuokrasopimukset (katso lisätietoja kohdassa ”─ 
Saneerausmenettelyn ja Saneerausohjelman seurauksena toteutuneet tapahtumat – Vuokrasopimusten 
uudelleenneuvottelu”. Tämän vuoksi nykyisiä vuokrakustannuksia ja myymälöiden kokoja tarkistettiin alaspäin. 
Nämä toimenpiteet tukevat kassavirtaa vuodesta 2021 alkaen. 

Stockmann-konsernin varastotasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2021 ja tämän Esitteen 
päivämäärän välillä. Vaihto-omaisuus oli 31.3.2021 yhteensä 160,4 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 
31.12.2020 yhteensä 135,3 miljoonaa euroa ja 145,8 miljoonaa euroa 31.12.2019. Sekä Lindexin että Stockmannin 
varastot supistuivat tilikauden 2020 aikana verrattuna vuoteen 2019.  

Stockmannin hinnoitteluperusteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2021 ja tämän Esitteen 
päivämäärän välillä. Stockmann lanseeraa uusia tuotteita osana normaalia liiketoimintaansa ja valikoimansa 
uudistamista. Stockmannilla ei ole ollut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia merkittäviä uusia 
tuotelanseerauksia 31.12.2020 jälkeen. Myöskään Stockmannin kannalta relevantissa sääntely-ympäristössä ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 ja tämän Esitteen päivämäärän välillä. 

Vuoden 2021 alkupuolella Lindex on joutunut siirtämään tuotantoansa muihin Aasian maihin Myanmarin 
epävakaan tilanteen johdosta, ja se on joutunut tekemään noin 10 miljoonan Ruotsin kruunun varauksen alueella 
olevia tavaraeriä koskien. Lisäksi COVID-19-pandemia on johtanut viiveisiin tavarantoimituksissa esimerkiksi 
Aasiaa kohdanneen konttipulan takia. Osaksi COVID-19-pandemian johdosta kansainväliset bränditoimijat ovat 
priorisoineet toimituksiaan tavalla, jonka johdosta Stockmann ei ole välttämättä saanut tilaamiaan tuotteita 
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sovitussa ajassa.  Myös Suezin kanavan tukkeutuminen maaliskuussa 2021 aiheutti viiveitä erityisesti Lindexin 
tavarantoimituksiin.  

Yhtiö julkisti 28.1.2021 pörssitiedotteen, joka koski muun muassa Lindexin liikearvon alaskirjausta ja muutoksia 
Stockmannin kiinteistöjen raportointiperiaatteessa (katso lisätietoja edellä kohdassa ”─ Tiivistelmä viimeaikaisista 
tiedotteista” ja jäljempänä kohdassa ”─ COVID-19-pandemian vaikutukset Stockmannin liiketoimintaan”). 

Edellä esitetyn ja alla kuvatun lisäksi Stockmannin taloudellisessa asemassa tai taloudellisessa tuloksessa ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2021 jälkeen. Lisäksi edellä esitetyn ja alla kuvatun lisäksi Stockmannin 
taloudellisessa tuloksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 jälkeen. 

Saneerausmenettely ja Saneerausohjelma 

Yhtiö toteuttaa tämän Esitteen päivämääränä Saneerausohjelmaa, jonka Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut 
9.2.2021. Vahvistettua Saneerausohjelmaa on oikaistu Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 17.5.2021 ja 
Saneerausohjelmaa voidaan vastaisuudessakin oikaista tuomioistuimen päätöksellä muun muassa 
Saneerausohjelmaan sisältyvien mahdollisten kirjoitus-, lasku- tai muiden niihin rinnastettavien selvien 
virheellisyyksien korjaamiseksi tai muuttaa velkojien saatavien siirron vahvistamiseksi. Saneerausohjelma on 
lainvoimainen ja siten heti täytäntöönpantavissa. 

Maaliskuussa 2020 Euroopassa puhjennut COVID-19-pandemia aiheutti merkittävän muutoksen Stockmann-
konsernin liiketoimintaympäristöön ja vähensi asiakasmääriä äkillisesti. Koska Yhtiön liiketoiminnan todettiin 
olevan jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä Yhtiön hallitus päätti jättää hakemuksen Saneerausmenettelyn 
aloittamisesta Helsingin käräjäoikeudelle 6.4.2020. Helsingin käräjäoikeus määräsi 8.4.2020 antamallaan 
päätöksellä Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, Yrityssaneerauslain mukaisen Saneerausmenettelyn aloitettavaksi. 
Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä Saneerausmenettelyn 
selvittäjäksi (”Selvittäjä”). Yhtiökokous päätti 4.6.2020 puoltaa Saneerausmenettelyn jatkamista hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti. Saneerausmenettely ei koskenut konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja 
Baltiassa eikä Lindexiä.  

Yrityssaneerauslain mukaisessa saneerausmenettelyssä voidaan organisoida ja järjestellä sekä kohdeyhtiön 
liiketoimintaa että sen velkoja. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai 
saneerauksen epäonnistuessa hakeutua konkurssiin. Saneerausmenettelyn selvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on 
laatia yhteistyössä eri osapuolten kanssa saneerausohjelmaa koskeva ehdotus. Saneerausohjelman tärkeänä osana 
ovat velkojen maksua koskevat järjestelyt. Saneerausvelalla tarkoitetaan Yrityssaneerauslaissa kaikkia velallisen 
velkoja, jotka ovat syntyneet ennen saneerausmenettelyhakemuksen vireilletuloa.  

Helsingin käräjäoikeus määräsi Yhtiön Saneerausmenettelyä varten velkojatoimikunnan, joka toimi 
Saneerausmenettelyssä velkojien yhteisenä edustajana. Käräjäoikeuden asettamassa velkojatoimikunnassa olivat 
edustettuina eri velkojaryhmät, kuten vakuudellisia velkoja myöntäneet tahot, muut rahoittajat sekä 
tavarantoimittajien ja vuokranantajavelkojien edustajat. Saneerausmenettelyn Selvittäjä jätti 14.12.2020 Yhtiön 
saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Helsingin käräjäoikeus on 9.2.2021 antamallaan 
päätöksellä vahvistanut Stockmannin Saneerausohjelman ja Saneerausmenettely on muodollisesti päättynyt. 
Asianajaja Jyrki Tähtinen määrättiin Saneerausohjelman valvojaksi (”Valvoja”).  

Saneerausohjelma perustuu siihen, että Yhtiö jatkaa tavarataloliiketoimintaa kaikissa nykyisissä tavarataloissa ja 
online-verkkokauppaa Suomessa ja Baltiassa. Saneerausohjelman kesto on kahdeksan vuotta. Lindexin 
liiketoiminta jatkuu kiinteänä osana Stockmann-konsernia, ja sen kassavirrat tukevat Saneerausohjelman 
maksuvelvoitteiden hoitamista. Osana Saneerausohjelmaa Yhtiö myy omistamansa kiinteistöt Helsingin 
keskustassa, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöomaisuuden realisointitulos käytetään ensisijaisesti Vakuudellisten 
saneerausvelkojen maksamiseen. Saneerausohjelman mukaan Yhtiöllä on velvollisuus järjestää Helsingin, 
Tallinnan ja Riikan tavaratalokiinteistöjen myynti kontrolloidulla huutokaupalla kustakin kiinteistöstä eniten 
tarjoavalle taholle. Yhtiön on pyrittävä saamaan kiinteistöistä paras mahdollinen markkinahinta. Kiinteistöjen 
realisoinnista saatavilla realisointituotoilla maksetaan ensisijaisesti vakuusvelkojien saatavat. Vakuudellisen 
saneerausvelan maksuohjelma edellyttää maksujen suorittamista viimeistään 31.12.2022. Edellä mainitut 
kiinteistöt on myytävä 31.12.2021 mennessä Saneerausohjelman raukeamisen uhalla, ellei Valvoja perustellusta 
syystä anna lykkäystä myynnille enintään 31.12.2022 saakka. 
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Saneerausohjelman tultua voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella velkojien saatavien maksu määräytyy 
Saneerausohjelman perusteella. Saneerausohjelmassa on lisäksi määrätty Yhtiön Vakuudetonta saneerausvelkaa 
ja Hybridilainaa koskevista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on tuoda Saneerausohjelmaan joustavuutta. 
Saneerausohjelman mukaan Yhtiön Vakuudettomasta saneerausvelasta 20 prosenttia leikataan ja lopulle 80 
prosentille on laadittu maksuohjelma, joka on kuvattu Saneerausohjelmassa. Leikattu 20 prosenttia konvertoidaan 
kunkin Vakuudettoman saneerausvelan haltijan niin halutessa Yhtiön B-osakkeiksi Saneerausohjelman 
vahvistamisen jälkeen toteutettavalla osakeannilla (ottaen kuitenkin huomioon Saneerausohjelmassa edellytetyn 
ja jäljempänä kuvatun Yhtiön A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen). Vaihtokurssi on B-osakkeen 
kaupankäyntivolyymillä painotettu keskikurssi ajalta 8.4.–27.11.2020 eli 0,9106 euroa. Lisäksi 
Saneerausohjelmassa on edellytetty, että Yhtiön Hybridilainasta leikataan puolet ja loppu 50 prosenttia 
konvertoidaan velkojien niin halutessa Yhtiön B-sarjan osakkeiksi edellä kerrottuun vaihtokurssiin samassa 
osakeannissa Vakuudettomien saneerausvelkojen Konversion kanssa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida 
leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus kokonaan. Saneerausohjelmassa on edellytetty, että 
Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat hallituksen päättämään edellä kuvatusta osakeannista varsinaisessa 
yhtiökokouksessa 7.4.2021. Valtuutuksen myöntämisen jälkeen Yhtiön hallituksen tulee päättää osakeannista 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Stockmannin nykyiset osakelajit on yhdistetty (katso lisätietoja 
jäljempänä).  

Siltä osin, kuin Vakuudetonta saneerausvelkaa ei leikata, on Saneerausohjelmassa tälle loppuosalle laadittu 
Yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma. Seuraavasta taulukosta ilmenee Saneerausohjelman mukainen arvio 
Vakuudettomalle saneerausvelalle tulevista vuotuisista maksuista (81,7 miljoonan euron konsernivelat eivät sisälly 
maksuohjelmaan): 

Vuosi 
Maksetaan leikatusta 
Saneerausvelasta (%) 

Maksetaan leikatusta Saneerausvelasta 
(miljoonaa euroa)1 Maksupäivät 

2021 - - - 
2022 9 9,21 30.4.2022 mennessä 
2023 9 9,21 30.4.2023 mennessä 
2024 9 9,21 30.4.2024 mennessä 
2025 9 9,21 30.4.2025 mennessä 
2026 9 9,21 30.4.2026 mennessä 
2027 25 25,61 30.4.2027 mennessä 
2028 30 30,71 30.4.2028 mennessä 
Yhteensä 100 102,31  

1 Taulukossa ilmenevät esitystekniset euromäärät perustuvat arvioon siitä, että korvausvelat vuokranantajille, alivuokralaisille ja muille 
tahoille sekä muut määrältään riitaiset (saneeraus)velat olisivat ennen leikkausta Selvittäjän/Valvojan arvioiman määrän mukaisesti 
yhteensä noin 17,6 miljoonaa euroa. Määrä muuttuu korvausten lopullisten määrien perusteella. Riitaisten velkojien esittämien 
kokonaisvaatimuksien määrä on yhteensä noin 102,7 miljoonaa euroa. Tämän Esitteen päivämääränä, riitaisten velkojien ja Selvittäjän/ 
Valvojan välinen näkemysero on noin 92,9 miljoonaa euroa. 

Lisäksi Saneerausohjelmassa on määrätty, että Vakuudettoman saneerausvelan haltija voi vaihtaa laaditun 
maksuohjelman mukaisen saatavansa Yhtiön liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, jossa 
on pääoman kertasuoritus viiden (5) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Erilaisen riskiprofiilin lisäksi 
vakuudellinen joukkovelkakirjalaina antaa Vakuudettoman saneerausvelan haltijoille mahdollisuuden myydä tämä 
rahoitusinstrumentti markkinoilla. Vakuudellisen joukkovelkakirjalainan vakuutena tulee olemaan Yhtiön 
omistamat Stockmann Sverige AB:n osakkeet sekä Yhtiön Ruotsin kruunumääräinen saatava Stockmann Sverige 
AB:lta. Vakuus on jaettu tiettyjen muiden saneerausvelkojen ja mahdollisten tulevien velkojen kanssa 
Saneerausohjelman periaatteisiin perustuvan velkojien tai velkojien edustajien välillä solmittavan Intercreditor 
Agreement -sopimuksen ehtojen mukaisesti.  

Saneerausohjelmassa on lisäksi määrätty, että Yhtiön aiemmat A- ja B-osakesarjat tulee yhdistää 
Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa siten, että jokaisella A-osakkeella saa 
1,1 B-osaketta. Saneerausohjelmassa esitetyn arvion mukaan yhdistäminen tukee osakkeen likviditeettiä sekä 
Yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta.  

Saneerausohjelmassa esitetyn Selvittäjän näkemyksen mukaan Saneerausohjelma voi toteutuessaan mahdollistaa 
Yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen. Saneerausohjelmassa 
kuvatun taloudellisen ennusteen mukaan Yhtiön arvioidaan kykenevän maksamaan maksuohjelman mukaiset 
maksut sillä edellytyksellä, että Stockmann-konserni onnistuu valitsemansa strategian toteuttamisessa. 
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Saneerausmenettelyn ja Saneerausohjelman seurauksena toteutuneet tapahtumat 

Vuokrasopimusten uudelleenneuvottelu 

Saneerausmenettelyn aikana Yhtiö irtisanoi vuokrasopimuksiansa Yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin 
perusteella ja solmi uudet ehdoiltaan edullisemmat vuokrasopimukset Tapiolan (Ainoa) kauppakeskusta, Jumbon 
kauppakeskusta, Turun ja Tampereen tavarataloja sekä Takomotien hallintotiloja koskien. Lisäksi Yhtiö on 
irtisanonut Helsingin keskustan tavaratalon pysäköintilaitosta koskevan vuokrasopimuksen sekä osoitteessa 
Keskuskatu 3, Helsinki olevia pienempiä vuokratiloja, jotka ovat olleet Saneerausmenettelyn alkaessa 
alivuokrattuja tiloja. Lähes kaikkien vuokrasopimusten osalta vuokrattavan tilan määrä on myös jossain määrin 
pienentynyt ja alivuokralaiset ovat päävuokrasopimuksen päättymisen johdosta neuvotelleet omat uudet 
sopimuksensa suoraan (pää)vuokranantajan kanssa.  

Edellä mainitut toimenpiteet ovat tukeneet Yhtiön kassavirtaa. Vuoden 2020 aikana tehdyt vuokrasopimusten 
muutokset on käsitelty Stockmannin konsernitilinpäätöksessä pienentämällä käyttöoikeusomaisuuserien 
kirjanpitoarvoa ja vuokrasopimusvelat on määritetty uudelleen jäljellä olevalle arvioidulle vuokra-ajalle. 
Vuokrasopimusten muutokset ovat pienentäneet konsernin taseen käyttöoikeusomaisuuserää 75,2 miljoonaa euroa 
ja vuokrasopimusvelkoja 93,1 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätökseen on kirjattu varaus 17,0 miljoonaa euroa 
irtisanottujen vuokrasopimusten kahdeksantoista kuukauden vuokrista. Tilikauden 2020 aikana vuokrasopimusten 
muutoksista syntynyt positiivinen vaikutus, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, on kirjattu tulosvaikutteisesti 
rahoituseriin.  

Johdannaissopimusten irtisanominen 

Osana Saneerausmenettelyn alkamista johdannaisvastapuolina toimineet rahoittajapankit sulkivat kaikki 
Stockmannin johdannaissopimukset 6.4.2020. Johdannaissopimusten realisoitunut valuuttakurssivoitto 
sulkemishetkellä yhteismäärältään 8,9 miljoonaa euroa on käsitelty lyhytaikaisina saamisina Stockmann-
konsernin taseessa. Stockmann-konserni ei suojaa valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia riskejään tämän Esitteen 
päivämääränä.  

Hybridilainan leikkaaminen 

Saneerausohjelman edellyttämä Hybridilainan (mukaan lukien 8.4.2020 asti kertynyt korko) ensimmäisen 50 
prosentin osuuden leikkaus on toteutettu Euroclear Finland Oy:ssä täsmäytyspäivällä 25.3.2021 ja se on ollut 
kirjattuna Hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileillä 26.3.2021 lukien. Euroclear Finland Oy on lähettänyt asiasta 
tilinhoitajille lyhyen tiedotteen, jossa kerrotaan toimenpiteen tiedot ja sen peruste. 

7.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen A- ja B-osakelajien 
yhdistämisestä osakepääomaa korottamatta siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi 
osakelaji, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Yhtiökokous päätti 
osakelajien yhdistämiseen liittyen poistaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ään sisältyvät Yhtiön osakepääoman vähimmäis- 
ja enimmäismäärää, osakkeen nimellisarvoa, sekä yhtiön eri osakelajeja, niihin liittyviä äänioikeuksia sekä niiden 
muuntamista koskevat määräykset.  

Yhtiökokous päätti osakelajien yhdistämiseen liittyen enintään 3 053 087 uuden B-osakkeen suunnatusta 
maksuttomasta osakeannista A-osakkeiden omistajille osakepääomaa korottamatta siten, että osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä A-osaketta kohden annetaan maksutta 
0,1 uutta B-osaketta. Kaikilla osakkeenomistajilla, jotka omistivat A-osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 
9.4.2021 arvo-osuusjärjestelmässä, oli oikeus saada uusia B-osakkeita. Uudet osakkeet jaettiin A-osakkeiden 
omistajille omistuksen suhteessa ja kirjattiin suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten 
arvo-osuustilimerkintöjen perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen 
mukaisesti. Yhtiön hallitus vahvisti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan, että 
suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden kokonaismäärä oli 3 053 086. 
Osakelajien yhdistäminen, yhtiöjärjestyksen muutos sekä suunnattu maksuton osakeanti rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 9.4.2021, ja kaupankäynti Yhtiön ainoalla osakelajilla ja uusilla osakkeilla alkoi 12.4.2021 ISIN-
tunnuksella FI0009000251 ja uudella kaupankäyntitunnuksella STOCKA. 
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Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista 
vakuudettomille velkojille ja hybridilainan haltijoille Yhtiön 9.2.2021 vahvistetun Saneerausohjelman 
toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä 
enintään 100 000 000 Stockmannin uuden B-osakkeen suunnatusta annista: 

(a) vakuudettoman velan velkojille siten, että merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 prosentin osuus 
saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen; ja 

(b) hybridilainan velkojille siten, että merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (50 prosentin osuus 
saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. 

Merkintähinta (vaihtosuhde) on Saneerausohjelman mukaisesti Stockmannin B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla 
painotettu keskikurssi 8.4.–27.11.2020, joka on 0,9106 euroa.  Osakelajien yhdistämisen jälkeen valtuutus koskee 
Yhtiön ainoaa osakelajia. Hallitus on oikeutettu päättämään muista suunnatun osakeannin ehdoista ja käytännön 
seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 
30.6.2022 saakka. 

Yhtiön hallitus on päättänyt edellä esitettyjen valtuutusten perusteella tässä Esitteessä kuvatusta Osakeannista, jota 
koskevat tiedot ja ehdot on esitetty edellä kohdassa ”Osakeannin ehdot”. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista ehdollisten tai riidanalaisten 
velkojen velkojille Saneerausohjelman toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.  Valtuutuksen nojalla 
hallitus voi antaa enintään 30 000 000 kappaletta Stockmannin uutta B-osaketta. Osakelajien yhdistämisen jälkeen 
valtuutus koskee Yhtiön ainoaa osakelajia. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi 
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti) Stockmannin vahvistetun 
Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana 
määräytyvien saneerausvelkojen velkojille. Osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan 
saatavan (20 prosentin osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintähinta 
(vaihtosuhde) annissa on Saneerausohjelman mukaisesti yhtiön B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu 
keskikurssi 8.4.–27.11.2020, joka on 0,9106 euroa. Valtuutus on voimassa 31.1.2026. Valtuutus ei kumoa edellä 
mainittua valtuutusta, joka koskee suunnattua osakeantia vakuudettomille velkojille ja hybridilainan haltijoille, 
vaan on voimassa sen lisäksi. Ehdollisille ja enimmäismääräisille riidanalaisille tai realisoitumattomille 
saneerausveloille ei kuitenkaan suoriteta mitään maksua tai anneta osakkeita ennen kuin saadaan kunkin velan 
osalta luotettava selvitys sen lopullisesta määrästä. Osakekonversio voidaan toteuttaa 20 prosentin 
saneerausvelkaosuuden osalta, kun Selvittäjä tai käräjäoikeuden määräämä Valvoja, joka valvoo 
Saneerausohjelman toteuttamista velkojien lukuun, on todennut ja hyväksynyt riidattoman osuuden ehdollisesta 
tai epäselvästä saneerausvelasta. 

Lisäksi yhtiökokous päätti Yhtiön osakepääoman alentamista koskevista toimista (katso lisätietoja kohdassa 
”Osakkeet ja osakepääoma – Tietoa Osakkeista – Yleistä”). 

Kiinteistöjä koskevat toimet 

Yhtiö on käynnistänyt alkuvuoden 2021 aikana sen omistamien kiinteistöjen myyntiä koskevat valmistelut 
Saneerausohjelman määräysten mukaisesti. 

Lisäksi Yhtiö tiedotti 28.1.2021 kiinteistöjen raportointiperiaatteessa tapahtuneesta muutoksesta (katso lisätietoja 
edellä kohdassa ”— Tiivistelmä viimeaikaisista tiedotteista”). 

Vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku 

Saneerausohjelman määräysten mukaisesti Vakuudettoman saneerausvelan haltijoille tarjotaan mahdollisuus 
vaihtaa koko Saneerausohjelman maksuohjelman mukainen saatavansa Yhtiön liikkeeseen laskemaan 
vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan kokonaismäärä voi 
näin ollen olla enintään 80 prosenttia Saneerausohjelman mukaisesta Vakuudettomasta saneerausvelasta. 
Joukkovelkakirjalaina erääntyy viiden (5) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta, ellei Yhtiö lunasta 
Joukkovelkakirjalainaa sen ehtojen mukaisesti takaisin. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 0,10 
prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan vakuudeksi annetaan Yhtiön omistamat Stockmann Sverige 
AB:n osakkeet sekä ruotsin kruunumääräinen saatava Stockmann Sverige AB:ltä Yhtiölle. Joukkokirjalainalle 
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asetettava vakuus toimii vakuutena myös merkittävälle määrälle Yhtiön muita velkoja. Yhtiö voi hakea 
Joukkovelkakirjalainan listalleottoa Helsingin Pörssissä.  

Yhtiö on aloittanut toimenpiteet Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua varten. Joukkovelkakirjalaina tullaan 
laskemaan liikkeelle arviolta 5.7.2021. Yhtiö voi tulevaisuudessa laskea liikkeeseen lisää velkakirjoja, joilla on 
samat ehdot kuin Joukkovelkakirjalainalla. 

Saneerausohjelmaan liittyvät oikeudenkäynnit 

Saneerausohjelmaan ja Saneerausmenettelyyn liitännäisistä merkittävistä oikeudenkäynneistä on esitetty lisätietoa 
edellä kohdassa ”Stockmannin liiketoiminta – Oikeudenkäynnit ”. 

Konsernirakenteen yksinkertaistaminen 

Osana Saneerausohjelman edellyttämää konsernirakenteen selkeyttämistä Yhtiö suunnittelee kahden 
tytäryhtiönsä, Suomen Pääomarahoitus Oy - Finlands Kapitalfinans Ab:n ja Oy Hullut Päivät - Galna Dagar Ab:n, 
sulautumista Yhtiöön.  Sulautumisia koskeva sulautumissuunnitelma on allekirjoitettu 24.11.2020 ja rekisteröity 
Kaupparekisteriin 18.1.2021. Sulautumisten suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31.5.2021. 

COVID-19-pandemian vaikutukset Stockmannin liiketoimintaan 

Tämän Esitteen päivämääränä käynnissä olevalla COVID-19-pandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia 
Stockmannin liiketoimintaan. Pitkittyneellä koronavirustilanteella on ollut vaikutusta muun muassa Stockmannin 
maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja sen varojen arvoon. 

Vuoden 2020 maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut COVID-19-pandemia muutti 
Stockmannin liiketoimintaympäristöä merkittävästi ja johti asiakasmäärien nopeaan laskuun. Suomeen 
matkustaneiden määrä väheni voimakkaasti vuoden 2020 aikana viranomaisten määräämien matkustusrajoitusten 
vuoksi. Turismin vähentymisellä oli kielteinen vaikutus erityisesti Helsingin tavaratalon asiakasvirtoihin.   
Suomen hallitus asetti tiukkoja rajoituksia kokoontumisille, mikä rajoitti muun muassa mahdollisuuksia järjestää 
tavanomaisia kaupallisia kampanjoita. Valtioneuvosto suositteli myös etätyöskentelyä mahdollisuuksien mukaan, 
mikä osaltaan vähensi myymälöiden kävijämääriä. COVID-19-pandemian negatiiviset vaikutukset 
toimintaympäristöön jatkuivat vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Suomessa määrättyjä rajoituksia purettiin 
osittain toukokuussa 2020, mikä näkyi positiivisena kehityksenä tavaratalojen ja Lindexin myymälöiden 
asiakasvirroissa vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppupuolella. Vuoden 2020 kolmannella 
vuosineljänneksellä Stockmann-konsernin liiketoiminta normalisoitui vähitellen, ja kivijalkamyymälöiden 
kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaaleja lukemia. Lisäksi Stockmannin ja Lindexin verkkokauppojen 
myynti kehittyi vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana positiivisesti, ja Lindexin verkkokauppa 
kompensoi osittain kivijalkakaupan myynnin laskua.  

Vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pandemialla 
oli edelleen negatiivinen vaikutus liiketoimintaan, etenkin kivijalkamyymälöiden asiakasmääriin. Laskua ei 
pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, vaikka verkkokauppa kasvoikin voimakkaasti. 
Loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana COVID-19 ilmaantuvuusluku moninkertaistui, erityisesti 
Ruotsissa, mutta kehitys oli huolestuttava myös Norjassa. Vuoden loppupuolella havaittiin muuntuneita viruksia, 
jotka leviävät aikaisempaa helpommin. Ensimmäinen COVID-19-rokote hyväksyttiin EU:ssa tammikuussa 2021, 
mutta rokotteiden toimitusmäärät ovat jääneet tavoitteista. Suomessa tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus 
kohosivat helmikuun 2021 alun jälkeen erittäin nopeasti, mikä johti rajoitusten kiristymiseen. Vaikka tartuntojen 
määrä kääntyi Suomessa laskuun ennen pääsiäistä 2021 ravitsemisliikkeiden sulkemisen ja muiden rajoitusten 
johdosta, virusmutaatioiden kehittymisen ja rokotustahdin ennakoiminen on haastavaa. Tämän Esitteen 
päivämääränä COVID-19-tilanne on säilynyt hankalana erityisesti Ruotsissa. 

COVID-19-virus vaikutti vastaavasti negatiivisesti Baltian maiden vähittäiskauppaan vuonna 2020. Tämä johtui 
myymälöiden väliaikaisista sulkemisista, aukioloaikojen rajoituksesta, matkailijamäärien vähenemisestä sekä 
kysynnän ja ostoskäyttäytymisen muutoksista. Viranomaiset asettivat lisäksi vuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 
aikana erilaisia rajoituksia ja sulkutiloja useilla niistä 19:sta markkina-alueesta, joilla Lindex toimii.  

COVID-19-viruksen leviämisen seurauksena Stockmann on muuttanut tiettyjä toimintatapojaan ja se saattaa 
joutua ryhtymään muihin toimenpiteisiin, joita viranomaisen vaativat tai jotka se katsoo työntekijöidensä, 
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asiakkaiden ja muiden sidosryhmien parhaiden etujen mukaisiksi. Stockmann asetti maaliskuun 2021 alkupuolella 
maskivaatimuksen tavarataloihinsa, minkä lisäksi se on tehostanut hygieniatoimenpiteitänsä. Lisäksi maaliskuun 
2021 alusta alkaen Stockmann on tarjonnut riskiryhmään kuuluville rauhallisemman asiointimahdollisuuden 
Helsingin tavaratalossa ensimmäisen aukiolotunnin aikana. Lisäksi Stockmannin oma henkilöstö on 
mahdollisuuksien mukaan työskennellyt etänä. COVID-19-pandemia on lisäksi aiheuttanut tiettyjä hankaluuksia 
Stockmannin logistiikkaketjuissa ja tavarantoimituksissa.  

Stockmann tiedotti 28.1.2021 Lindexin liikearvoa koskeneesta arvonalentumistestauksesta ja sen perusteella 
tehdystä alakirjauksesta. Alaskirjauksen taustalla vaikutti vallitseva sekä uudelleen kiihtyvä COVID-19 pandemia 
ja sen lisäämä epävarmuus Lindexin päämarkkinoilla. Testauksen seurauksena Stockmann teki konsernin vuoden 
2020 neljännen neljänneksen tuloslaskelmaan 250 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin liikearvoon. 
Alaskirjaus raportoitiin oikaisuna, eikä sillä ollut rahavirtavaikutuksia. Alaskirjauksen jälkeen Lindexiin liittyvän 
liikearvon ja tavaramerkin jäljellä oleva kirjanpitoarvo oli yhteensä 368,1 miljoonaa euroa. 

Stockmannille myönnettiin COVID-19-pandemiaan liittyen julkisia avustuksia 9,7 miljoonaa euroa tilikaudella 
2020. Tuotot on esitetty Stockmann-konsernin tuloslaskelmassa kohdassa Liiketoiminnan muut tuotot. Avustuksia 
annettiin lähinnä Lindexille sen eri toimintamaissa valtion viranomaisten tai vastaavien julkisten tahojen toimesta. 
Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Stockmann-konsernin liiketoiminnan muut tuotot, jotka 
koostuivat lähinnä Lindexin saamista koronapandemiaan liittyvistä julkisista avustuksista, olivat 1,5 miljoonaa 
euroa.  

YT-neuvottelut 

Stockmann on tiedottanut 11.2.2021 ja 26.3.2021 sen henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden 
käynnistämisestä. 11.2.2021 julkistetun tiedotteen mukaisesti Stockmann aloitti henkilöstön määränsä 
suhteuttamisen asiakasmäärän mukaisesti ja käynnisti yhteistoimintaneuvottelut tilapäisistä irtisanomisista. 
Neuvottelut koskivat tavaratalojen myynti- ja jakelukeskustoimintaa Suomessa. Neuvottelut koskivat yhteensä 
noin 870 henkilöä. Tavoitteena on henkilöstökulujen noin 3 miljoonan euron vähennys vuoden 2021 aikana. YT-
neuvotteluiden tuloksena maksimissaan 870 henkilöä oli määrä lomauttaa enintään 90 päiväksi vuonna 2021.  

Lisäksi 26.3.2021 Stockmann tiedotti käynnistävänsä kaikkien Suomen-toimintojen henkilöstöä koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut koronatilanteesta johtuvien tiukentuneiden rajoitusten sekä niistä liiketoiminnalle 
aiheutuvien haitallisten vaikutusten vuoksi. Tavoitteena on varautua sopeuttamaan henkilöstön määrä tilanteeseen, 
jossa asiakkaat eivät voisi tiukentuvien koronarajoitusten takia asioida tavarataloissa, sekä tilanteesta johtuvaan 
liikevaihdon välittömään vähenemiseen. Stockmannin verkkokaupan toiminta jatkuu normaalisti.  
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät viikolla 13, ja niissä neuvoteltiin mahdollisista lomautuksista enintään 90 
päivän ajaksi tilanteessa, jossa tavarataloja joudutaan mahdollisesti sulkemaan. Neuvottelujen piirissä oli noin  
1 200 henkilöä kaikissa tavarataloissa sekä tukitoiminnoissa Suomessa.  

Valtioneuvoston peruutettua 31.3.2021 liikkumisrajoituksia koskevan hallituksen esityksen antamisen 
Stockmannin 26.3.2021 tiedottamat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen, eivätkä ne johtaneet uusiin 
lomautuksiin eivätkä muihin toimenpiteisiin. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Yhtiön historialliset taloudelliset tiedot 

Seuraavissa taulukoissa esitetään Yhtiön valikoituja konsernitilinpäätöstietoja 31.3.2021 ja 31.3.2020 päättyneiltä 
kolmen kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät taloudelliset 
tiedot ovat peräisin 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laaditusta Yhtiön tilintarkastamattomasta 
johdon osavuotisesta selvityksestä, sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta sekä Euroopan unionin käyttöönottamien IFRS-standardien mukaisesti laaditusta 
tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tilintarkastamattomat 
oikaistut vertailutiedot tilikaudelta 2019.  

Tässä esitettyjä valikoituja taloudellisia tietoja tulee lukea yhdessä kohdan ”Taloudellisten tietojen ja eräiden 
muiden tietojen esittäminen” ja viittaamalla tähän Esitteeseen sisällytettyjen Yhtiön tilintarkastetun 
konsernitilipäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattoman johdon katsauksen 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta kanssa. 

Konsernin tuloslaskelma 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12.  

päättynyt vuosi 
 2021 20201 2020 20191 

(milj. euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Liikevaihto 155,7 168,4 790,7 960,4 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 0,0 9,7 0,0 
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -68,0 -77,1 -347,0 -419,5 
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet 
kulut -45,6 -49,7 -181,9 -211,1 
Poistot ja arvonalentumiset -25,3 -33,7 -379,9 -128,8 
Liiketoiminnan muut kulut -45,8 -35,7 -144,0 -176,9 
Kulut yhteensä -184,8 -196,2 -1 052,7 -936,3 
Liikevoitto/-tappio -27,7 27,8 -252,4 24,1 
Rahoitustuotot 1,0 0,2 3,7 1,1 
Rahoituskulut -6,7 -11,6 -45,4 -53,7 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5,7 -11,4 -41,6 -52,7 
Voitto/tappio ennen veroja -33,3 -39,2 -294,0 -28,5 
Tuloverot 3,8 3,9 2,4 -17,1 
Tilikauden voitto/tappio -29,5 -35,3 -291,6 -45,6 
     
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -29,5 -35,3 -291,6 -45,6 
     
Osakekohtainen tulos, EUR:     
Tilikauden tuloksesta  
(laimennettu ja laimentamaton) -0,41 -0,52 -4,05 -0,72 

1 Kiinteistöjen arvostamisessa on vuonna 2020 siirrytty aikaisemmin käytetystä IAS 16 mukaisesta uudelleenarvostumallista 
hankintamenomalliin. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena tilikauden 2019 vertailutiedot on IAS 8 -standardin mukaisesti oikaistu 
tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena taseen omaan pääomaan sisältyvä uudelleenarvostusrahasto 
on peruutettu, ja vastaavasti taseen eriä maa ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, kertyneet voittovarat sekä laskennalliset verovelat 
on oikaistu. Konsernituloslaskelman osalta poistoja ja tuloveroja on oikaistu. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12.  

päättynyt vuosi 
 2021 20201 2020 20191 

(milj. euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Tilikauden voitto/tappio -29,5 -35,3 -291,6 -45,6 
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi     
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä ennen 
veroja -5,7 -15,7 37,9 -5,8 
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä verojen 
jälkeen -5,7 -15,7 37,9 -5,8 
Rahavirran suojaus ennen veroja - 3,6 1,4 -1,7 
Rahavirran suojaus verojen jälkeen - 3,6 1,4 -1,7 
Muut laajan tuloksen erät, netto -5,7 -12,1 39,3 -7,6 
Tilikauden laaja tulos yhteensä -35,1 -47,4 -252,3 -53,2 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 
Emoyhtiön osakkeenomistajille -35,1 -47,4 -252,3 -53,2 

1 Kiinteistöjen arvostamisessa on vuonna 2020 siirrytty aikaisemmin käytetystä IAS 16 mukaisesta uudelleenarvostumallista 
hankintamenomalliin. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena tilikauden 2019 vertailutiedot on IAS 8 -standardin mukaisesti oikaistu 
tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena taseen omaan pääomaan sisältyvä uudelleenarvostusrahasto 
on peruutettu, ja vastaavasti taseen eriä maa ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, kertyneet voittovarat sekä laskennalliset verovelat 
on oikaistu. Konsernituloslaskelman osalta poistoja ja tuloveroja on oikaistu. 

Konsernin tase 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12.  

päättynyt vuosi 
 2021 20201 2020 20191 

(milj. euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Varat     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet     
Liikearvo 271,8 478,3 277,5 506,6 
Tavaramerkki 88,8 82,2 90,6 87,0 
Aineettomat oikeudet 27,6 35,6 30,4 39,0 
Muut aineettomat hyödykkeet 1,3 1,7 1,4 1,8 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,6 2,6 1,6 2,6 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 391,1 600,4 401,5 637,0 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     
Maa- ja vesialueet - 17,5 - 17,5 
Rakennukset ja rakennelmat  - 235,2 - 237,4 
Koneet ja kalusto 41,0 51,2 44,5 55,4 
Vuokrahuoneiston perusparannusmenot 4,1 4,7 4,2 4,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät 320,2 463,6 351,4 485,7 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 12,8 8,1 11,6 5,6 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
yhteensä 378,1 780,3 411,8 806,5 
Sijoituskiinteistöt 0,5 0,5 0,5 0,5 
Pitkäaikaiset saamiset 1,4 0,4 1,7 0,4 
Pitkäaikaiset vuokrasopimussaamiset - 15,4 3,9 15,7 
Muut sijoitukset 0,2 0,3 0,2 0,3 
Laskennalliset verosaamiset 28,3 21,6 27,8 16,3 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 799,7 1 418,8 847,4 1476,6 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 160,4 171,4 135,3 145,8 
Lyhytaikaiset saamiset     
Korolliset saamiset 1,2 0,3 0,0 0,1 
Vuokrasopimussaamiset - 1,3 0,5 1,3 
Tuloverosaamiset 0,2 3,7 0,3 4,6 
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31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12.  

päättynyt vuosi 
 2021 20201 2020 20191 

(milj. euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Korottomat saamiset 33,8 33,8 45,0 37,1 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 35,2 39,1 45,8 43,0 
Rahavarat 115,4 42,9 152,3 24,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 311,1 253,4 333,4 213,7 
     
Myytävänä olevat varat 247,1 - 247,3 - 
Varat yhteensä 1 357,9 1 672,2 1428,1 1690,3 
     
Pääoma ja velat     
Oma pääoma     
Osakepääoma 144,1 144,1 144,1 144,1 
Ylikurssirahasto 186,1 186,1 186,1 186,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 250,4 250,4 250,4 250,4 
Muut rahastot 43,8 46,1 43,8 42,5 
Muuntoerot 14,8 -33,2 20,4 -17,5 
Kertyneet voittovarat -518,2 -285,3 -541,7 -241,8 
Hybridilaina 52,9 105,8 105,8 105,8 
Emoyhtiön omistajien oman pääoman 
osuus 173,9 414,0 209,0 469,6 
Oma pääoma yhteensä 173,9 414,0 209,0 469,6 
     
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 35,5 42,8 35,9 43,8 
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat - 413,7 - 364,5 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 260,0 421,8 290,7 438,6 
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma  
ja pitkäaikaiset varaukset 100,6 1,5 0,2 1,6 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 396,1 879,7 326,9 848,5 
     
Lyhytaikaiset velat     
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 430,0 77,3 488,2 47,8 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 76,5 87,0 80,5 91,2 
Lyhytaikaiset korottomat velat     
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 224,4 176,8 249,6 194,6 
Tuloverovelat 36,5 35,1 39,6 37,4 
Lyhytaikaiset varaukset 3,4 2,2 17,0 1,1 
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 264,3 214,2 306,2 233,2 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 770,7 378,5 874,9 372,2 
     
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat 17,2 - 17,4 - 
Velat yhteensä 1 184,0 1 258,2 1219,1 1220,7 
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 357,9 1 672,2 1428,1 1690,3 

1 Kiinteistöjen arvostamisessa on vuonna 2020 siirrytty aikaisemmin käytetystä IAS 16 mukaisesta uudelleenarvostumallista 
hankintamenomalliin. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena tilikauden 2019 vertailutiedot on IAS 8 -standardin mukaisesti oikaistu 
tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena taseen omaan pääomaan sisältyvä uudelleenarvostusrahasto 
on peruutettu, ja vastaavasti taseen eriä maa ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, kertyneet voittovarat sekä laskennalliset verovelat 
on oikaistu. Konsernituloslaskelman osalta poistoja ja tuloveroja on oikaistu. 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12. 

päättynyt vuosi 
 2021 20202 2020 20192 

(milj. euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Liiketoiminnan rahavirta     
Tilikauden voitto/tappio -29,5 -35,3 -291,6 -45,6 
Oikaisut:     
Poistot ja arvonalentumiset 25,3 33,7 379,9 128,8 
Pysyvien vastaavien  
myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 0,0 0,0 0,0 0,7 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 6,7 11,6 45,4 53,7 
Korkotuotot -1,0 -0,2 -3,7 -1,1 
Tuloverot -3,8 -3,9 -2,4 17,1 
Muut oikaisut -0,1 1,1 15,9 -1,2 
Käyttöpääoman muutokset:     
Vaihto-omaisuuden 
lisäys (-) /vähennys (+) -27,0 -31,5 13,9 -5,3 
Lyhytaikaisten liikesaamisten 
lisäys (-) /vähennys (+) 10,7 3,0 -9,7 8,0 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
Lisäys (+) /vähennys (-) 12,9 14,1 25,3 -0,2 
Maksetut korot -11,1 -14,0 -30,3 -52,1 
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,3 0,8 1,1 
Muut rahoituserät liiketoiminnasta - - 0,0 -1,4 
Maksetut verot liiketoiminnasta 0,0 -1,2 4,1 -0,3 
Liiketoiminnan nettorahavirta -16,9 -22,4 147,4 102,3 
     
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -2,7 -6,4 -18,7 -33,9 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot - - 0,0 139,7 
Nettosijoituksen ja sisäisen lainan 
suojauksen kurssivoitto1 - -2,3 7,1 11,1 
Pääoman palautus - - 1,6 0,0 
Investointien nettorahavirta -2,7 -8,8 -10,0 116,8 
     
Rahoituksen rahavirta     
Hybridilainan liikkeeseen laskusta saadut 
maksut  - - 0,0 21,5 
Lyhytaikaisten lainojen nostot - 53,3 53,3 45,4 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -45,4 -45,4 -226,9 
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 55,0 75,4 166,7 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -6,4 -6,4 -165,1 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -15,6 -20,2 -80,2 -73,9 
Hybridilainan korko  -8,2 -8,2 -6,6 
Rahoituksen nettorahavirta -15,6 28,1 -11,5 -238,8 
     
Rahavarojen muutos -35,3 -3,0 125,9 -19,8 
     
Rahavarat tilikauden alussa 152,3 24,9 24,9 43,4 
Luotollinen shekkitili  -2,3 -2,3 -0,4 
Rahavarat tilikauden alussa 152,3 22,7 22,7 43,0 
Rahavarojen muutos -35,3 -3,0 125,9 -19,8 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,6 -0,5 3,7 -0,6 
Rahavarat tilikauden lopussa 115,4 42,9 152,3 24,9 
Luotollinen shekkitili - -23,8 - -2,3 
Rahavarat tilikauden lopussa 115,4 19,1 152,3 22,7 

1 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen ja sisäisen lainan suojaukseen liittyvä realisoitunut kurssivoitto. 
2 Aikaisemmin mainitun laatimisperiaatteen muutoksen seurauksena rahavirtalaskelman tiedot tilikauden voitosta / tappiosta, poistoista ja 
arvonalentumisista sekä tuloveroista on oikaistu. 
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Keskeisiä tunnuslukuja 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12. 

päättynyt vuosi 
 2021 2020 2020 20191 

 (tilintarkastamaton) 

(tilintarkasta-
maton, jollei 

toisin mainittu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Liikevaihto, (milj. euroa) 155,7 168,4 790,73 960,4 
Myyntikate, (milj. euroa)2 n/a n/a 443,7 540,9 
Suhteellinen myyntikate, % 56,3 54,2 56,1 56,3 
Käyttökate (EBITDA), (milj. euroa)2 n/a n/a 127,5 153,0 
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA), (milj. 
euroa)2 n/a n/a -7,3 -15,6 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), (milj. 
euroa)2 n/a n/a 134,8 168,6 
Liikevoitto/-tappio, (milj. euroa) -27,7 -27,8 -252,43 24,1 
Osuus liikevaihdosta, %2 n/a n/a -31,9 2,5 
Oikaisut liiketulokseen, (milj. euroa)2 n/a n/a -257,3 -15,6 
Oikaistu liiketulos (EBIT), (milj. euroa) -21,1 -26,7 4,9 39,8 
Tilikauden voitto/-tappio, (milj. euroa) -29,5 -35,3 -291,63 -45,6 
Osakepääoma, (milj. euroa) 144,1 144,1 144,13 144,1 

A-osakkeet, (milj. euroa) 61,1 61,1 61,1 61,1 
B-osakkeet, (milj. euroa) 83,0 83,0 83,0 83,0 

Oman pääoman tuotto, %2 n/a n/a -86,0 -9,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, %2 n/a n/a -20,1 1,6 
Sijoitettu pääoma, (milj. euroa)2 n/a n/a 1240,1 1529,1 
Pääoman kiertonopeus2 n/a n/a 0,6 0,7 
Vaihto-omaisuuden kiertonopeus2 n/a n/a 2,6 2,9 
Omavaraisuusaste, % 12,9 24,9 14,6 27,8 
Nettovelkaantumisaste, % 373,7 227,0 336,1 191,7 
Investoinnit, (milj. euroa) 2,4 6,3 19,4 33,8 
Osuus liikevaihdosta, %2 n/a n/a 2,5 3,5 
Korollinen nettovelka, (milj. euroa) 649,7 939,9 702,5 900,2 
Korollinen nettovelka / EBITDA, (milj. 
euroa)2 n/a n/a 5,5 5,9 
Taseen loppusumma, (milj. euroa) 1 357,9 1 672,2 1428,13 1690,3 
Henkilöstökulut, (milj. euroa)   181,9 211,1 
Henkilöstö keskimäärin (henkilöä) 5 331 6 559 5991 7002 
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 
muutettuna (henkilöä)2 n/a n/a 3973 4891 
Liikevaihto/henkilö (tuhatta euroa)2 n/a n/a 132,0 137,2 

1 Tunnusluvut 2019 on muutettu vertailukelpoisiksi huomioiden vuoden 2020 tilinpäätöksessä noudatettuja laadintaperiaatteita. 
2 Ne tunnusluvut, joiden kohdalla on esitetty ”n/a”, ovat tunnuslukuja, joita ei esitetä Yhtiön johdon osavuotisissa selvityksissä vuoden 
ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. 
3 Tilintarkastettu. 
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Osakekohtaiset tunnusluvut 

 2020 2019 

 
(tilintarkastamaton, 
jollei toisin todettu) (tilintarkastamaton) 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja 
laimennettu (euroa) -4,051 -0,72 

Liiketoiminnan rahavirta/osake, 
osakeantikorjattu (euroa) 2,05 1,42 
Oma pääoma/osake (euroa) 2,90 6,52 
Osakkeiden P/E luku2   

A-osake -0,3 -3,1 
B-osake -0,3 -2,9 

Päätöskurssi 31.12. (euroa)2   
A-osake 1,27 2,26 
B-osake 1,16 2,06 

Tilikauden ylin kurssi (euroa)2   
A-osake 3,59 3,16 
B-osake 3,22 2,74 

Tilikauden alin kurssi (euroa)2   
A-osake 0,88 1,90 
B-osake 0,65 1,78 

Tilikauden keskikurssi (euroa)2   
A-osake 1,87 2,41 
B-osake 1,45 2,12 

Osakkeiden vaihto (1000 kpl)2   
A-osake 2 102 1 281 
B-osake 30 258 13 127 

Osakkeiden vaihto (%)2   
A-osake 6,9 4,2 
B-osake 72,9 31,6 

Osakekannan markkina-arvo 31.12.  
(milj. euroa) 86,9 154,5 
Osakkeiden lukumäärä 31.12 (1000 kpl)2 72 049 72 049 

A-osake 30 531 30 531 
B-osake 41 518 41 518 

Osakkeiden lukumäärä, painotettu 
keskiarvo (1000 kpl)2 72 049 72 049 

A-osake 30 531 30 531 
B-osake 41 518 41 518 

Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä, 
laimennettu painotettu keskiarvo 72 049 72 049 
Osakkeen omistajien lukumäärä 31.12. 43 656 43 394 

1 Tilintarkastettu. 
2 Yhtiön yhtiökokous on 7.4.2021 päättänyt A- ja B-osakelajien yhdistämisestä, minkä seurauksena Yhtiöllä on tämän Esitteen 
päivämääränä ainoastaan yksi osakelaji. 
3 Yhtiöllä ei ole taseen 31.12.2020 mukaan jakokelpoisia varoja. 
4 Tunnusluvut 2019 on muutettu vertailukelpoisiksi huomioiden vuoden 2020 tilinpäätöksessä noudatettuja laadintaperiaatteita. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

IFRS:n mukaiset tunnusluvut Laskentakaava 

Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos – verokaikutuksella 
oikaistu hybridilainan korko / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 

  

Vaihtoehtoiset tunnusluvut Laskentakaava 

Myyntikate Liikevaihto – aineiden ja tarvikkeiden käyttö 

Suhteellinen myyntikate Myyntikate / liikevaihto x 100 

Käyttökate (EBITDA) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) Käyttökate (EBITDA) -oikaisuerät, katso vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät 

Oikaistu liiketulos Liiketulos – oikaisuerät, katso vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Oman pääoman tuotto, % Tilikauden tulos / oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana) x 100 

Sijoitetun pääoman tuotto, % Tulos ennen veroja + korko– ja muut rahoituskulut / sijoitettu pääoma x 100 

Sijoitettu pääoma Taseen loppusumma – laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana) 

Pääoman kiertonopeus Liikevaihto / taseen loppusumma – laskennallinen verovelka ja muut 
korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) 

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus 365 / vaihto-omaisuuden kiertoaika 

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä / taseen loppusumma – saadut ennakot x 100 

Nettovelkaantumisaste, % Korollinen vieras pääoma – rahavarat – korolliset saamiset / oma pääoma 
yhteensä x 100 

Korollinen nettovelka Korollinen vieras pääoma – rahavarat – korolliset saamiset 

  

Osakekohtaiset tunnusluvut Laskentakaava 

Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden 
lukumäärä tilinpäätöspäivänä 

Liiketoiminnan rahavirta/osake Liiketoiminnan rahavirta / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman 
yhtiön omistamia omia osakkeita 

Osakkeiden P/E -luku Pörssikurssi tilinpäätöspäivänä / tulos / osake 

Osakkeiden vaihto Osakkeiden kappalemääräinen vaihto tilikauden aikana 

Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla 
osakelajeittain 
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

 
31.3. päättynyt kolmen 

kuukauden jakso 
31.12. 

päättynyt vuosi 
 2021 2020 2020 20191 

(miljoonaa euroa, jollei toisin mainita) (tilintarkastamaton) 

(tilintarkasta-
maton, jollei 

toisin mainittu) 
(tilin-

tarkastamaton) 
Liikevaihto 155,7 168,4 790,73 960,4 
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -68,0 -77,1 -347,03 -419,5 
Myyntikate 87,6 91,3 443,7 540,9 
Suhteellinen myyntikate, % 56,3 54,2 56,1 56,3 
     
Liikevoitto/-tappio n/a n/a -252,43 24,1 
Poistot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä n/a n/a 129,93 128,8 
Arvonalentumiset n/a n/a 250,03 0,0 
Käyttökate (EBITDA)2 n/a n/a 127,5 153,0 
     
Käyttökate (EBITDA) n/a n/a 127,5 153,0 
Kiinteistöjen myyntikulut n/a n/a  0,4 
Uudelleenjärjestelyt n/a n/a 7,3 15,2 
Oikaistu käyttökate (EBITDA)2 n/a n/a 134,8 168,6 
     
Liikevoitto/-tappio -27,7 -27,8 -252,43 24,1 
Liikearvon arvonalentuminen - - 250,03 0,0 
Kiinteistöjen myyntikulut - - - 0,4 
Uudelleenjärjestelyt 6,5 1,1 7,3 15,2 
Oikaistu liiketulos (EBIT) -21,1 -26,7 4,9 39,8 
     
Tilikauden voitto/tappio, rullaava 12 kk n/a n/a -291,63 -45,6 
Oma pääoma kauden lopussa n/a n/a 209,03 469,6 
Oma pääoma kauden alussa n/a n/a 469,6 507,9 
Keskiarvo n/a n/a 339,3 488,7 
Oman pääoman tuotto-% (ROE)2 n/a n/a -86,0 -9,3 
     
Liikevoitto/-tappio rullaava 12 kk n/a n/a -252,43 24,1 
Rahoitustuotot n/a n/a 3,7 1,1 
Tulos ennen veroja sekä korko- ja muita 
rahoituskuluja2 n/a n/a -248,7 25,2 
     
Oma pääoma kauden lopussa n/a n/a 209,03 469,6 
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden 
lopussa n/a n/a 290,73 803,1 
Lyhytaikaiset korolliset velat kauden 
lopussa n/a n/a 568,63 139,0 
Oma pääoma kauden alussa n/a n/a 469,6 507,9 
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden alussa n/a n/a 803,1 890,0 
Lyhytaikaiset korolliset velat kauden alussa n/a n/a 139,0 248,7 
     
Sijoitettu pääoma keskimäärin2 n/a n/a 1 240,1 1 529,1 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)2 n/a n/a -20,1 1,6 
     
Liikevaihto n/a n/a 790,73 960,4 
Taseen loppusumma kauden lopussa n/a n/a 1 428,13 1 690,3 
Laskennallinen verovelka ja muut 
korottomat velat kauden lopussa n/a n/a 359,8 278,6 
Taseen loppusumma kauden alussa n/a n/a 1 690,3 1 943,3 
Laskennallinen verovelka ja muut 
korottomat velat kauden alussa n/a n/a 278,6 296,8 
Taseen loppusumma keskimäärin n/a n/a 1 559,2 1 816,8 
Laskennallinen verovelka ja muut 
korottomat velat keskimäärin n/a n/a 319,2 287,7 
Pääoman kiertonopeus2 n/a n/a 0,6 0,6 
     
Vaihto-omaisuus n/a n/a 135,33 145,8 
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Aineiden ja tarvikkeiden käyttö n/a n/a 347,03 419,5 
Vaihto-omaisuuden kiertoaika (365 x 
vaihto-omaisuus /aine- ja tarvikekäyttö), 
päivää n/a n/a 142,4 126,8 
Vaihto-omaisuuden kiertonopeus2 n/a n/a 2,6 2,9 
     
Oma pääoma 173,9 414,0 209,03 469,6 
Taseen loppusumma 1 357,9 1 672,2 1 428,13 1 690,3 
Saadut ennakot 7,2 6,6 0,9 1,0 
Omavaraisuusaste, % 12,9 24,9 14,6 27,8 
     
Pitkäaikaiset korolliset velat 260,0 835,5 290,73 803,1 
Lyhytaikaiset korolliset velat 506,5 164,3 568,63 139,0 
Korolliset saamiset 1,2 16,9 4,4 17,0 
Rahavarat 115,6 42,9 152,5 24,9 
Korollinen nettovelka 649,7 939,9 702,5 900,2 
     
Korollinen nettovelka 649,7 939,9 702,5 900,2 
Oma pääoma 173,9 414,0 209,03 469,6 
Nettovelkaantumisaste, % 373,7 227,0 336,1 191,7 
     
Korollinen nettovelka n/a n/a 702,5 900,2 
Käyttökate (EBITDA) n/a n/a 127,5 153,0 
Korollinen nettovelka / EBITDA2 n/a n/a 5,5 5,9 

1 Tunnusluvut 2019 on muutettu vertailukelpoisiksi huomioiden vuoden 2020 tilinpäätöksessä noudatettuja laadintaperiaatteita. 
2 Ne tunnusluvut, joiden kohdalla on esitetty ”n/a”, ovat tunnuslukuja, joita ei esitetä Yhtiön johdon osavuotisissa selvityksissä vuoden 
ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. Tästä syystä täsmäytyslaskelmaa ei ole esitetty näiltä osin 31.3.2021 ja 31.3.2020 
päättyneiltä jaksoilta. 
3 Tilintarkastettu. 
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HALLINTO 

Stockmann Oyj Abp on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, ja sen kotipaikka on Suomessa. Stockmannin 
hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan soveltuvaa Suomen lainsäädäntöä, Yhtiön yhtiöjärjestystä sekä 
Stockmannin hallituksen hyväksymiä hallinnointiperiaatteita. Stockmann noudattaa toiminnassaan Helsingin 
Pörssin sääntöjä ja suosituksia, mukaan lukien Helsingin Pörssin käyttöönottamaa Arvopaperiyhdistyksen vuonna 
2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Suomen hallinnointikoodi”). Stockmannin 
hallintoelimillä (eli yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla) on viimekätinen vastuu Stockmannin 
hallinnosta ja sen toiminnoista. Stockmannin johtoryhmä raportoi toimitusjohtajalle ja on vastuussa Yhtiön 
toimintojen tehokkaasta johtamisesta. 

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön johtamiseen ja hallintoon Yhtiön yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten 
kautta. Yleensä Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Tämän lisäksi Yhtiön on pidettävä yhtiökokous, 
mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön 
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, vaativat kirjallisesti yhtiökokouksen koollekutsumista. 

Stockmannin hallituksen jäsenten, johtoryhmän ja toimitusjohtajan työosoite on c/o Stockmannin Oyj, 
Aleksanterinkatu 52 B, 00110 Helsinki. 

Hallitus ja johtoryhmä 

Hallitus 

Stockmannin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön 
perusteella. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia 
Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Yhtiön 
parhaan edun mukaisesti. 

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty Yhtiön hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät 
muun muassa seuraavia asioita: 

 kutsuu koolle yhtiökokouksen; 

 ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa; 

 nimittää ja erottaa Yhtiön toimitusjohtajan; 

 hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet; 

 hyväksyy Stockmann-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkauksen ja muut etuudet; 

 hyväksyy Yhtiön riskienhallinnan periaatteet; 

 vahvistaa Yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet; 

 hyväksyy budjetin; 

 päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista; ja 

 hyväksyy Yhtiön liiketoimintaan liittyvät keskeiset politiikat ja periaatteet. 

Hallitus noudattaa sisäpiirivelvollisuuksia koskevaa sääntelyä sekä suosituksia ja se on sitoutunut toimimaan 
Yhtiön oman sisäpiiriohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi jokaisella hallituksen jäsenellä on vaitiolovelvollisuus 
koskien kaikkia tietoja, jotka hän saa Yhtiöstä tai muusta asiasta hallituksen jäsenen ominaisuudessa. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiön 
hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Yhtiön hallituksen päätökseksi tulee se kanta, 
jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Vuonna 2020 Yhtiön hallitus kokoontui 22 kertaa. 
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Henkilöstön edustajilla on lisäksi Yhtiön hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilöstön edustaja ei 
kuitenkaan ole hallituksen jäsen. Tämän Esitteen päivämääränä henkilöstön edustajana toimii Stockmannin 
pääluottamusmies Petri Leskelä. 

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan Yhtiön hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Koko Yhtiön hallitus tulee siten valituksi jokaisessa varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksen järjestäytymiskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Yhtiön hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävästään minä ajankohtana hyvänsä 
yhtiökokouksen päätöksellä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja 
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
antaa ehdotuksensa hallitukselle ehdotuksensa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 
viimeisenä työpäivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään 
yhtiökokouskutsuun. 

Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän 
(7) ja valitsi hallituksen jäsenet Stefan Björkmanin, Esa Lagerin, Leena Niemistön ja Tracy Stonen uudelle 
toimikaudelle sekä Anne Kuittisen, Roland Neuwaldin ja Harriet Williamsin uusiksi hallituksen jäseniksi. Yhtiön 
hallituksen järjestäytymiskokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Roland Neuwaldin ja varapuheenjohtajaksi 
Leena Niemistön.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Stockmannin hallituksen jäsenet tämän Esitteen päivämääränä: 

Nimi Syntymävuosi Asema Hallituksessa vuodesta 
Neuwald Roland 1964 Puheenjohtaja 2021 
Niemistö Leena 1963 Varapuheenjohtaja 2016 
Kuittinen Anne 1990 Jäsen 2021 
Lager Esa 1959 Jäsen 2017 
Stone Tracy 1962 Jäsen 2018 
Björkman Stefan 1963 Jäsen 2019 
Williams Harriet 1980 Jäsen 2021 

Roland Neuwald on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien. 
Lisäksi hän toimii yksityisenä konsulttina. Tätä ennen Neuwald on toiminut Galeria Kaufhofin toimitusjohtajana 
2017-2019 ja ZUR Rose Suisse AG:n vanhempana neuvonantajana (Senior Advisor) vuonna 2017. Lisäksi hän on 
aiemmin toiminut Orell Füssli Thalia AG:n muutosjohtajana, Oliver Wymanin vanhempana neuvonantajana 
(Senior Advisor), Advent Internationalilla operatiivisena partnerina, real, - Holding GmbH:n toimitusjohtajana ja 
operatiivisena johtajana, Metro Groupin integraatiojohtajana ja Walmart Saksan toimitusjohtajana, Extra 
Verbrauchermärkte GmbH:n toimitusjohtajana, Metro Group Buying GmbH:n liiketoimintaryhmän johtajana, 
real,- SB-Warenhaus GmbH:n aluejohtajana sekä useissa johtotehtävissä allkauf SB-Warenhaus GmbH:lla. 
Neuwald on myös toiminut Eko Holding S.A.:n johtoryhmän puheenjohtajana ja hallintoneuvoston jäsenenä, 
METRO Group Logisticsin neuvottelukunnan puheenjohtajana sekä German Retail Federationin 
varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Neuwald on suorittanut vähittäiskaupan johtamisen opintoja ja hän 
on Saksan kansalainen. 

Leena Niemistö on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Lisäksi hän toimii 
yksityislääkärinä, Oy Selective Investor Ab:n hallituksen puheenjohtajana, HLD Healthy Life Devices Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana, Helsingin seudun kauppakamarin varapuheenjohtajana, Yliopiston Apteekin 
hallituksen jäsenenä, Raisio Oyj:n hallituksen jäsenenä, Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenenä, 
Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsenenä, Handelsbanken Suomen hallituksen jäsenenä sekä Elisa Oyj:n hallituksen 
jäsenenä. Tätä ennen Niemistö on toiminut toimitusjohtajana Dextra Oy:llä, varatoimitusjohtajana Pihlajalinna 
Oyj:llä sekä fysiatrian erikoislääkärinä Invalidisäätiö Ortonilla. Niemistö on lääketieteen tohtori, fysiatrian 
erikoislääkäri ja hallintotieteiden kunniatohtori. Niemistö on Suomen kansalainen. 

Anne Kuittinen on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi hän toimii Logitechilla 
verkkokaupan liiketoiminnan johtajana (EMEA & APAC, Sveitsi). Tätä ennen Kuittinen on toiminut 
verkkokauppajohtajana Duracellilla (EMEA & Intia, Sveitsi), Amazonilla hankintapäällikkönä (AmazonFresh, 
Iso-Britannia), kumppanipäällikkönä ja verkkokaupan projektipäällikkönä Digi Electronics Ltd:llä sekä 
asiakasneuvojana Rovio Entertainment Oyj:llä. Kuittinen on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti ja hän 
on Suomen kansalainen. 
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Esa Lager on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi hän toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n 
hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä, SATO Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä Alma 
Media Oyj:n hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Lager on toiminut toimitusjohtajan sijaisena sekä useissa eri 
talouden, rahoituksen ja hallinnon johtotehtävissä Outokumpu-konsernissa, sekä erilaisissa asiantuntija- ja 
päällikkötehtävissä Kansallis-Osake-Pankin pääkonttorin ulkomaantoiminnoissa ja Lontoon sivukonttorissa. 
Lagerilla on oikeustieteen kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin koulutus ja hän on Suomen kansalainen.  

Tracy Stone on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän toimii Polly King & Co:n 
toimitusjohtajana. Tätä ennen Stone on toiminut toimitusjohtajana Perry Ellis Internationalilla, kaupallisena 
johtajana LK Bennet konsernissa, operatiivisena johtajana sekä maailmanlaajuisena myyntijohtajana Gant AB:llä, 
toimitusjohtajana Gant UK:lla, kauneusosaston johtajana House of Fraserilla sekä myynti- ja 
vähittäiskauppajohtajana Space.NK:lla. Stone on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.  

Stefan Björkman on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 alkaen.  Lisäksi hän toimii Föreningen 
Konstsamfundetin toimitusjohtajana, KSF Median hallituksen puheenjohtajana, Coronaria Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana, Amos Rexin hallituksen jäsenenä sekä CorGroupin hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Björkman 
on toiminut varatoimitusjohtajana ja virkaa tekevänä toimitusjohtajana Ilmarisella, toimitusjohtajana Eteralla, 
varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana Aktialla, toimitusjohtajana Oral Hammaslääkärit Oyj:llä, 
toimitusjohtajana Turvatiimi Oyj:llä, toimitusjohtajana Menire Oyj:llä, osakkaana erVentures Oy:llä, 
varatoimitusjohtajana Koneella sekä toimitusjohtajana Kone Japanilla. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Aktia 
Mortgage Bankin hallituksen puheenjohtajana sekä Aktia Life Insurancen hallituksen puheenjohtajana. Björkman 
on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon ja hän on Suomen kansalainen. 

Harriet Williams on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi hän toimii Lego Groupin 
globaalin verkkokaupan johtajana. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa The Body Shopin digitaalisen 
liiketoiminnan johtajana, LLX GBS:n (JAB Holding) monikanavaisuudesta vastaavana johtajana, Guccin 
digitaalisen liiketoiminnan apulaisjohtajana, Debenhams Retail PLC:n digitaalisen liiketoiminnan johtajana, 
strategiakonsulttina Marakon Associatesilla ja liiketoiminta-analyytikkona Caterpillar Finningillä. Lisäksi 
Williams toimii Gear4Music PLC:n yhtiön ulkopuolisena hallituksen jäsenenä, ja on tätä ennen toiminut Good 
Hotel Groupin hallituksen digitaalisen liiketoiminnan neuvonantajana, Mary Katrantzoun hallituksen digitaalisen 
liiketoiminnan neuvonantajana ja Demandwaren (Salesforce) asiakasneuvottelukunnan jäsenenä. Williams on 
koulutukseltaan filosofian maisteri (luonnontieteet) ja hän on Iso-Britannian kansalainen. 

Toimitusjohtaja 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen 
ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa. Hallitus nimittää Yhtiön toimitusjohtajan ja 
päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. 
Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää muut konsernin johtoryhmän jäsenet. 

Johtoryhmä 

Stockmann-konsernin johtoryhmään kuuluu kuusi jäsentä. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla 
liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Konsernin johtoryhmän 
lisäksi Lindex- ja Stockmann-divisioonilla on omat operatiiviset johtoryhmänsä.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Stockmannin johtoryhmän jäsenet tämän Esitteen päivämääränä: 

Nimi Syntymävuosi Asema Aloitusvuosi johtoryhmässä 
Latvanen Jari 1964 Toimitusjohtaja 2019 
Vähähyyppä Pekka 1960 Talousjohtaja 2019 
Ehnbåge Susanne 1979 Lindexin Toimitusjohtaja 2018 
Forsberg Annelie 1972 Lindexin Talousjohtaja 2018 
Westermarck Tove 1968 Operatiivinen johtaja 2019 
Naulapää Jukka 1966 Lakiasiainjohtaja 2008 

Jari Latvanen on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi hän toimii E&A Invest Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana. Tätä ennen Latvanen on toiminut toimitusjohtajana HKScan Oyj:llä, Consumer 
Board -divisioonan johtajana Stora Ensolla, toimitusjohtajana Findus Nordicilla, toimitusjohtajana Nesté Tseki ja 
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Slovakialla, apulaisjohtajana Nestlé SA:lla, toimitusjohtajana Nestlé Swedenillä sekä toimitusjohtajana Nestlé 
Nordicilla. Latvasella on MBA-tutkinto ja hän on Suomen kansalainen.  

Pekka Vähähyyppä on toiminut Yhtiön talousjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi hän toimii Vincit Oyj:n 
hallituksen jäsenenä sekä Lyy-Invest Oy:n hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Vähähyyppä on toiminut 
talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena Finnair Oyj:llä, varatoimitusjohtajana Stockmann Oyj Abp:llä, talous- 
ja kontrollointiosaston johtajana Nestlé Nordic and Swedenillä, talousjohtajana Nestlé Finlandilla, johtajana OKO-
Venture Capitalilla sekä talousjohtajana A-lehdet Oy:llä. Vähähyypällä on kauppatieteiden maisterin koulutus ja 
EMBA-tutkinto ja hän on Suomen kansalainen. 

Susanne Ehnbåge on toiminut Lindexin toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän toimii Mio AB:n 
hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Ehnbåge on toiminut NetOnNet Groupin toimitusjohtajana ja 
varatoimitusjohtajana sekä SIBA AB:n toimitusjohtajana, varatoimitusjohtajana sekä markkinajohtajana. 
Ehnbågella on kauppatieteiden maisterin koulutus ja hän on Ruotsin kansalainen. 

Annelie Forsberg on toiminut Lindexin talousjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän toimii Nordic 
Cleanroom AB:n hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Forsberg on toiminut NetOnNet AB:n talousjohtajana, 
Lagerhaus AB:n virkaatekevänä toimitusjohtajana ja talousjohtajana, Intersport AB:n talousjohtajana, ICA 
Nonfood AB:n talousjohtajana ja Business Controllerina, Gulins Fastigheterin talousjohtajana, Coop Norden AB:n 
laskentapäällikkönä sekä Bure Equity publ Capion rahasto-ja laskentapäällikkönä. Forsbergillä on kauppatieteiden 
maisterin koulutus ja hän on Ruotsin kansalainen. 

Tove Westermarck on toiminut Yhtion operatiivisena johtajana vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi hän toimii Tuko 
Logistics Osuuskunnan varajäsenenä. Tätä ennen Westermarck on toiminut Yhtiön toimitusketjun johtajana, 
konserinin kehitysjohtajana, erilaisissa tavaratalon johtotehtävissä Suomessa, Venäjällä ja Virossa sekä 
markkinointi- ja myyntipäällikkonä. Westermarckilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto ja hän on Suomen 
kansalainen. 

Jukka Naulapää on toiminut Yhtiön lakiasiainjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Lisäksi hän toimii Lindexin 
hallituksen jäsenenä ja Tuko Logistics Osuuskunnan hallituksen jäsenenä Tätä ennen Naulapää on toiminut Yhtiön 
lakimiehenä ja johtoryhmän sihteerinä sekä Asianajotoimisto Hepo-Oja & Lunnas Oy:ssä asianajajana.  

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 

Stockmann on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä. Yhtiö noudattaa 
hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien muun muassa Osakeyhtiölakia, 
Arvopaperimarkkinalakia, Markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Helsingin Pörssin sääntöjä sekä Stockmannin 
yhtiöjärjestystä. Lisäksi Stockmann noudattaa Suomen hallinnointikoodia. 

Yhtiö ei poikkea mistään Suomen hallinnointikoodin suosituksesta.  

Hallituksen valiokunnat 

Yleistä 

Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan 
järjestäytymiskokouksessaan 7.4.2021. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia 
tehtäviä. Näin ollen valiokunnat eivät ole itsenäistä päätösvaltaa harjoittavia elimiä, vaikka niillä on useita 
seuranta- ja valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne ovat käsitelleet, ja tekevät 
hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. 

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla Yhtiön 
hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa tarkastusvaliokunnalle osoittamiensa tehtävien 
hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset 
kollektiivisesti. Valiokunta raportoi hallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa ne asiat, joita se on käsitellyt, ja 
toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun 
se on tarkoituksenmukaista. 
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Tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ovat: 

 seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta ja raportointiprosessia sekä 
valvoa niiden oikeellisuutta ja laajuutta; 

 käsitellä neljännesvuosittain yhtiön taloudellisen ja verotuksellisen aseman raportti ennen Yhtiön 
hallituksen hyväksyntää; 

 valvoa taloudellisen raportoinnin prosessia; 

 seurata Stockmannin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta 
ja konsernin riskejä sekä riskienhallinnan laatua ja laajuutta; 

 hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja; 

 käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta 
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteistä sekä niitä koskevat politiikat ja periaatteet 

 arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja työtä sekä valmistella tilintarkastajan valintaa 
ja palkkiota koskeva päätösehdotus; 

 hyväksyä Yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa konsernin 
talousjohtaja (CFO) etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin 
tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä 
maksettavat arvioidut palkkiot; 

 arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin kuuluvien 
yritysten merkittäviä oikeusprosesseja; 

 seurata Yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja ja 

 toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan. 

Yhtiön hallituksen hyväksymän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunta koostuu 
vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen on 
oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä 
pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen 
asiantuntemusta.  

Tämän Esitteen päivämääränä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Esa Lager ja muina jäseninä Stefan 
Björkman ja Leena Niemistö.  

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.  

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 

Yhtiön henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta Yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon 
palkitsemiseen, suorituksen arviointiin, nimityksiin sekä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta 
avustaa hallitusta myös konsernin palkitsemisperiaatteiden ja henkilöstöperiaatteiden valmistelussa ja 
arvioinnissa. Hallituksen antaman valtuutuksen nojalla valiokunta arvioi ja vahvistaa lyhyen aikavälin 
kannustinpalkkiotavoitteiden toteutumisen sekä hyväksyy kannustimien maksatuksen toimitusjohtajalle ja muulle 
ylimmälle johdolle. 

Valiokunta valmistelee seuraavat asiat hallitukselle: 

 Yhtiön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt; 

 Stockmannin toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimisuhteen ehdot sekä johdon palkitseminen ja 
muut työsuhteen ehdot; 

 toimitusjohtajan ja johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät; 

 toimitusjohtajan ja johdon suoriutumisen arviointi; 
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 toimitusjohtajan ja johdon nimitysasiat; 

 toimitusjohtajan ja johdon seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen; 

 toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen yhtiökokoukselle; ja 

 vuosittainen palkitsemisraportointi kulloinkin voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 
suositusten mukaisesti. 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle 
puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuu myös konsernin toimitusjohtaja.  

Tämän Esitteen päivämääränä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Roland Neuwald ja muina 
valiokunnan jäseninä ovat Stefan Björkman ja Leena Niemistö. 

Vuonna 2020 Yhtiöllä ollut palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Stockmannin yhtiökokous päätti 23.3.2017 hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa pysyvän 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten 
valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa 
ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä 
on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. 

Nimitystoimikunnan noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä sovellettavaa muuta sääntelyä, 
kuten esimerkiksi Helsingin Pörssin sääntöjä ja Suomen hallinnointikoodia. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu: 

 yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu; 

 yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu; 

 hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä 

 yhtiökokoukselle tehtävien hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita koskevien ehdotusten 
esittely. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan koolle 
tarpeen mukaan. Tämän Esitteen päivämääränä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat Gunvor 
Kronman (hallituksen puheenjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.), Ole Johansson (rahastonhoitaja, Svenska 
litteratursällskapet i Finland r.f.), Peter Therman (hallituksen varapuheenjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, edustaen 
HC Holding Oy Ab:ta) ja Kari Niemistö. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan 
asiantuntijajäsenenä. 

Yhtiön hallitusta ja johtoa koskeva lausunto 

Tämän Esitteen päivämääränä yksikään Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ei ole viimeisen viiden 
vuoden aikana: 

 saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin; 

 toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon 
sellaisessa yhtiössä, joka on kyseisessä tehtävässä toimimisen aikana haettu konkurssiin tai selvitystilaan 
(pois lukien sellaiset selvitystilat, jotka on toteutettu yhtiön purkamiseksi verotuksellisista tai 
konsernirakenteen yksinkertaistamisesta johtuvista syistä ja Yhtiön saneerausmenettely); tai 

 ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen ja/tai seuraamuksen 
kohteena tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimia minkään yhtiön hallinto-, 
johto- tai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa. 
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Eturistiriidat 

Suomalaisen yhtiön johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty Osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 
pykälän mukaan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan 
asian käsittelyyn. Lisäksi Osakeyhtiölain 6 luvun 4 a pykälän mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen 
itsensä tai IAS 24-standardissa määritellyn lähipiiriinsä kuuluvan sekä yhtiön tai sen tytäryhtiön välistä sopimusta 
koskevan asian käsittelyyn, ellei sopimus kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai sitä toteuteta 
tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tätä säännöstä sovelletaan myös muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin 
ja muuhun samankaltaiseen tilanteeseen. Lisäksi säännöstä sovelletaan myös toimitusjohtajaan. 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä 
on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Stockmannin Osakkeisiin 
liittyviä suoria ja/tai tosiasiallisia intressejä lukuun ottamatta (i) Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten 
Yhtiössä hoitamien tehtävien ja heidän henkilökohtaisten intressien ja/tai muiden velvollisuuksien välillä ei ole 
eturistiriitoja; (ii) Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä ei ole mitään järjestelyjä tai sitoumuksia suurimpien 
osakkeenomistajien, jäsenten, tavarantoimittajien tai muiden kanssa liittyen heidän valintaansa hallituksen tai 
johtoryhmän jäseneksi; eikä (iii) Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä ole sovittuja rajoituksia heidän 
omistamiensa Yhtiön arvopapereiden luovuttamisesta tietyn ajan sisällä, paitsi alla kuvailtu. 

Edellä mainittujen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan tai johtoryhmän jäsenten välillä ei myöskään ole 
perhesuhteita. 

Tämän Esitteen päivämääränä kaikki Yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi 
tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen jäsenistä Roland Neuwald, Anne Kuittinen, Esa Lager, Leena 
Niemistö, Tracy Stone ja Harriet Williams ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Palkitseminen 

Hallitus 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen 
jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 prosentilla 
palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. 
Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden 
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena 
ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2021 
hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen 
henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Hallituksen jäsenille 
maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan 
kokouksesta. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään Stockmannin hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 31.12.2020 päättyneeltä 
tilikaudelta: 

Hallituspalkkiot 

(euroa, ellei 
toisin mainita) 

Kiinteät 
vuosipalkkiot 

Kokous-
palkkiot 

Valiokuntien 
kokoupalkkiot 

Palkkiot 
yhteensä 

Maksettu 
rahana 

Maksettujen 
osakkeiden 

arvo 
Ratia Lauri1 80 000 7 700 - 88 900 56 900 32 000 
Niemistö Leena 50 000 4 200 - 55 400 35 400 20 000 
Björkman 
Stefan 40 000 4 200 1 600 45 800 29 800 16 000 
Lager Esa 40 000 4 200 2 200 46 400 30 400 16 000 
Hamilton Eva2 - 1 800 - 1 800 1 800 - 
Therman Peter2 - 1 800 800 2 600 2 600 - 
Stone Tracy 40 000 9 000 - 49 000 33 000 16 000 
Wallgren Dag1 40 000 4 200 1 600 45 800 45 800 29 800 
Yhteensä 290 000 37 100 6 200 333 000 217 300 116 000 

1 Hallituksen jäsen 7.4.2021 asti. 
2 Hallituksen jäsen 17.3.2020 asti. 

Johtoryhmä 

Stockmannin hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ehdotuksen 
pohjalta ja johtoryhmän muiden jäsenten palkkioista perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunta tarkastaa. 

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta, johon sisältyy luontoisetuja, ja tulosperusteisista 
kannustimista, joihin voi kuulua lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja 
strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on 
kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Vuodelle 2020 ei sovittu 
toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustetta. Sen sijaan syksyllä 2020 toimitusjohtajalle rakennettiin sitouttava 
kannuste Saneerausmenettelyssä onnistumiseen liittyen. 

Muiden konsernin johtoryhmien jäsenten taloudelliset etuudet koostuvat kiinteästä palkasta, johon sisältyvät 
rahapalkka sekä luontoisedut, sekä taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidotusta 
tulospalkkiojärjestelmästä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä 
voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. 

Toimitusjohtaja Jari Latvaselle maksettiin vuonna 2020 kiinteää palkkaa 528 270 euroa. Rahapalkan osuus oli 428 
888 euroa ja luontoisetujen osuus oli 16 586 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin lyhyen aikavälin 
tulospalkkiojärjestelmästä tulospalkkiota 82 796 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu palkkioina osakkeita tai 
optio-oikeuksia. Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2020 kiinteää 
palkkaa yhteensä 1 110 847 euroa. Rahapalkan osuus oli 1 085 359 euroa ja luontoisetujen osuus 25 488 euroa. 
Konsernin johtoryhmän jäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu 
tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi 
olla enintään 30 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2019 perusteella maksettiin vuonna 2020 
tulospalkkioita 375 087 euroa. 

Eläkkeet 

Toimitusjohtajalle kertyy eläkettä, ja eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. 
Eläkekertymä määräytyy työntekijän eläkelain mukaisesti. Erillistä vapaaehtoista lisäeläkettä ei makseta. 
Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Yhdellä johtoryhmän 
jäsenellä oli vuoden 2020 lopussa Yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten 
kustannukset vuonna 2020 olivat 179 600 euroa.  

Etuudet palvelussuhteen päättyessä 

Mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja 
on oikeutettu yhdeksän (9) kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta 
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irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti kuuden 
(6) kuukautta sekä Yhtiön että työntekijän puolelta. Mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on 
lisäksi oikeus kolmen (3) tai kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa 
mukaisesti. 

Yhtiön Osakkeita koskevat luovutusrajoitukset 

Yhtiön vuosina 2020 ja 2021 pidetyt varsinaiset yhtiökokoukset ovat edellyttäneet, että hallituksen jäsenille 
vuonna 2020 ja 2021 hallituspalkkioiden osana annettavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on 
kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi 
ajankohdista on aiempi. 

Tilintarkastajat 

Yhtiön konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastanut KHT Henrik Holmbom sekä 
KHT Marcus Tötterman, molemmat edustaen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä.  Stockmannin 7.4.2021 
pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, KHT Terhi Mäkisen 
toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. 
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Yleistä 

Stockmann-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryhtiöt ja yhteiset toiminnot. Stockmannin lähipiiriin 
luetaan myös Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja, ja heidän perheenjäsenet. 

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on selvitetty kohdassa ”Stockmannin Liiketoiminta – Konsernin oikeudellinen 
rakenne”. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään toimitusjohtajan ja johtoryhmän työsuhde-etuudet sekä hallituksen jäsenten 
palkkiot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.  

 31.3.2021 päättynyt kolmen kuukauden jakso 
 (tilintarkastamaton) 
(euroa) Toimitusjohtaja Johtoryhmä Yhteensä 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
työsuhde-etuudet1    
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 144 720 307 794 452 514 
Muut pitkäaikaiset etuudet - - - 
Yhteensä 144 720 307 794 452 514 

1 Palkkiot esitetty suoriteperusteisina. 

 

 31.3.2021 päättynyt kolmen kuukauden jakso 

(euroa) 
Kiinteät 

vuosipalkkiot3 

Osallistumisen 
perusteella 

maksettavat palkkiot Yhteensä 
Hallituspalkkiot1    
Ratia Lauri2 - 5 600 5 600 
Björkman Stefan - 5 200 5 200 
Lager Esa - 4 600 4 600 
Niemistö Leena - 3 600 3 600 
Stone Tracy - 2 400 2 400 
Wallgren Dag2 - 4 000 4 000 
Yhteensä - 25 400 25 400 

1 Palkkiot esitetty maksuajankohdan mukaisesti. 
2 Toimikausi päättynyt 7.4.2021. 
3 Hallituksen jäsenten vuosipalkkio on koostunut Yhtiön Osakkeina maksettavasta osasta ja rahapalkkiosta. Vuonna 2020 hallituksen 
jäsenten kiinteä vuosipalkkio on maksettu kokonaisuudessaan huhtikuussa 2020. Vuonna 2021 hallituksen kiinteitä vuosipalkkioita ei ole 
maksettu 1.1.-31.3.2021 välisenä aikana. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiona maksettavat Osakkeet vuodelle 2021 hankitaan ja vastaava 
rahapalkkio maksetaan myöhemmin vuoden 2021 aikana. 

Edellä esitettyjen tietojen lisäksi Stockmannilla ei ole ollut merkittäviä lähipiiriliiketoimia eikä 
lähipiiriliiketoimissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ajanjakson 1.1.2021–31.3.2021 jälkeen. 
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OMISTUSRAKENNE 

Yhtiöllä oli 13.5.2021 43 112 osakkeenomistajaa, joista kymmenen suurinta ja näiden omistusosuus on esitetty 
alla. Yhtiöllä ei ole tämän Esitteen päivämääränä hallussaan omia osakkeita. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä osakasluettelossa 13.5.2021 olleet Yhtiön 
kymmenen suurinta osakkeenomistajaa: 

Osakkeenomistaja 
Osakkeiden 
lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, % 

Föreningen Konstsamfundet-ryhmä1 10 552 933 14,05 14,05 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma 7 196 876 9,58 9,58 
Hc Holding Oy Ab 6 434 262 8,57 8,57 
Svenska Litteratursällskapet i Finland 6 036 393 8,04 8,04 
Niemistö Kari Pertti Henrik 4 520 544 6,02 6,02 
Etola Oy 3 251 093 4,33 4,33 
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland2 1 646 986 2,19 2,19 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto 1 409 880 1,88 1,88 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen 1 210 581 1,61 1,61 
Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och 
Julius Polins Fond 1 098 082 1,46 1,46 
10 suurinta omistajaa yhteensä 43 357 630 57,73 57,73 
Muut 31 744 139 42,27 42,27 
Yhteensä 75 101 769 100 100 
Yhtiön omat osakkeet 0 0 0 
Yhtiön Osakkeet yhteensä 75 101 769 100 100 

1 Sisältäen Föreningen Konstsamfundet r.f.:n ja Mercator Media Ab:n omistamat osakkeet. 
2 Sisältäen Folkhälsan Samfundet i Svenska Finlandin ja Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr:n 
omistamat osakkeet. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiössä ei ole osakkeenomistajia, joilla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 
pykälän mukainen määräysvalta Yhtiössä. 

Stockmannin tiedossa ei ole järjestelyjä, jotka voisivat johtaa määräysvallan siirtymiseen Yhtiössä. Yhtiön 
tiedossa ei myöskään ole osakkeenomistajien välisiä osakassopimuksia, jotka olisivat voimassa.  
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä 

Yhtiö on perustettu 1.2.1862 Suomessa ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön toiminimi on Stockmann Oyj 
Abp, ja sen englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Stockmann plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on 
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 
0114162-2 ja LEI-tunnuksella 743 700 IFQI6W 89M 1IY95. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksanterinkatu 52 B, 
00100 Helsinki, Suomi ja puhelinnumero (09) 1211. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, autokauppaa, 
postimyyntiä ja muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja 
sijoitustoimintaa sekä ravintolatoimintaa. 

Tietoa Osakkeista 

Yleistä 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa. Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon 
(sisältäen varojenjaon Yhtiön purkautumistilanteessa). Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”STOCKA” ja ISIN-
koodi FI0009000251. Osakkeet ovat euromääräisiä. 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Esitteen päivämääränä 77 556 538,26 euroa, ja Yhtiöllä on 75 101 769 
täysin maksettua Osaketta. Yhtiön osakepääoma 31.3.2021 ja 31.12.2020 oli 144 097 366,00 euroa. Yhtiön 
osakepääomassa on tapahtunut seuraavat muutokset 31.12.2020 jälkeen: 

 Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti käyttää Yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, muut taseeseen merkityt vapaan oman pääoman rahastot ja 
ylikurssirahaston kokonaisuudessaan tappion kattamiseen, sekä alentaa Yhtiön osakepääomaa 66 540 
827,74 eurolla tappion kattamiseksi. Siltä osin, kuin osakepääomaa ja ylikurssirahastoa on käytetty 
tappion kattamiseen, järjestely ei edellyttänyt Osakeyhtiölain 14 luvun 2-5 §:ssä säädetyn 
velkojiensuojamenettelyn noudattamista, ja alentaminen on rekisteröity Kaupparekisteriin 9.4.2021. 
Rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakepääoman määrä on 77 556 538,26 euroa.  

 Lisäksi Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että edellä mainitun tappion kattamisen 
jälkeen jäljellä olevaa osakepääomaa alennetaan lisäksi 67 556 538,26 eurolla siten, että nämä varat 
siirretään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siltä osin, kuin osakepääomaa siirretään 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, sovelletaan Osakeyhtiölain 14 luvun 2-5 §:ssä säädettyä 
velkojiensuojamenettelyä. Yhtiö on tässä tarkoituksessa hakenut 9.4.2021 kuulutusta velkojilleen. 
Velkojalla, jonka saatava on syntynyt ennen kuulutuksen antamista, on oikeus vastustaa osakepääoman 
alentamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään 21.7.2021 olevana 
määräpäivänä. Kaupparekisteri rekisteröi osakepääoman alentamisen, jos Yhtiön velkoja ei ole 
vastustanut alentamista tai jos velkoja on tuomioistuimen tuomion mukaan saanut maksun tai turvaavan 
vakuuden saatavastaan. Mikäli osakepääoman alentaminen rekisteröitäisiin, Yhtiön osakepääoma olisi  
10 000 000,00 euroa. Osakepääoman alentamista ei ole tältä osin rekisteröity tämän Esitteen 
päivämääränä. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta. 

Esitteen päivämääränä Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.  

Voimassa olevat valtuutukset 

Yhtiön 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista 
vakuudettomille velkojille ja hybridilainan haltijoille Saneerausohjelman toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 000 Stockmannin uuden B-
osakkeen suunnatusta annista: (a) vakuudettoman velan velkojille siten, että merkintäoikeuteen liittyy ehto 
velkojan saatavan (20 prosentin osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen; ja (b) 
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hybridilainan velkojille siten, että merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (50 prosentin osuus saatavasta) 
käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintähinta (vaihtosuhde) on Saneerausohjelman 
mukaisesti Stockmannin B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 8.4.–27.11.2020, joka on 
0,9106 euroa. Varsinaisen yhtiökokouksen päättämän osakelajien yhdistämisen jälkeen valtuutus koskee Yhtiön 
ainoaa osakelajia.  Hallitus on oikeutettu päättämään muista suunnatun osakeannin ehdoista ja käytännön seikoista. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 
saakka. 

Lisäksi 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista 
ehdollisten tai riidanalaisten velkojen velkojille Saneerausohjelman toteuttamiseksi. Valtuutuksen nojalla hallitus 
voi antaa enintään 30 000 000 kappaletta Stockmannin uutta B-osaketta. Osakelajien yhdistämisen jälkeen 
valtuutus koskee Yhtiön ainoaa osakelajia. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen (suunnattu osakeanti) Stockmannin vahvistetun Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja 
riidanalaisten velkojen sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.  
Kyseisessä osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 prosentin osuus 
saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintähinta (vaihtosuhde) annissa on 
Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiön B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 8.4.–
27.11.2020, joka on 0,9106 euroa. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 
31.1.2026. Valtuutus ei kumoa edellä mainittua valtuutusta, joka koskee suunnattua osakeantia vakuudettomille 
velkojille ja hybridilainan haltijoille, vaan on voimassa sen lisäksi. Ehdollisille ja enimmäismääräisille 
riidanalaisille tai realisoitumattomille saneerausveloille ei kuitenkaan suoriteta mitään maksua tai anneta osakkeita 
ennen kuin saadaan kunkin velan osalta luotettava selvitys sen lopullisesta määrästä. Osakekonversio voidaan 
toteuttaa 20 prosentin saneerausvelkaosuuden osalta, kun Selvittäjä tai Valvoja on todennut ja hyväksynyt 
riidattoman osuuden ehdollisesta tai epäselvästä saneerausvelasta.  

Optio-oikeudet 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia. 

Yhtiöjärjestykseen perustuva lunastusvelvollisuus 

Stockmannin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä on määrätty osakkeenomistajia koskevasta lunastusvelvollisuudesta. 
Osakkeenomistaja, jonka osuus Yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä joko yksin tai 
yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellään saavuttaa tai 
ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan 
muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin 
Osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrätään. 

Osakkeiden lunastushinta on korkeampi seuraavista: 

a) osakkeen kaupankäyntikurssien painotettu keskikurssi viimeisen kymmenen (10) pörssipäivän aikana 
Helsingin Pörssissä ennen sitä päivää, jolloin Yhtiö sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalla 
ilmoituksen edellä tarkoitetun omistus- tai äänirajan saavuttamisesta tai ylittymisestä tai, sanotun 
ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, yhtiön hallitus sai siitä muutoin tiedon; ja 

b) se osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on 
maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan osakkeista viimeisten kahdentoista (12) kuukauden 
aikana ennen edellä a-kohdassa tarkoitettua päivää. 

Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen, lasketaan sen vasta-arvo euroina noudattaen 
Euroopan keskuspankin asianomaiselle valuutalle vahvistamaa kurssia seitsemän (7) päivää ennen sitä päivää, 
jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta. Mitä edellä on sanottu 
lunastushinnan määräämisestä osakkeille, sovelletaan myös muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin. 

Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä on lisäksi annettu tarkempia määräyksiä koskien osakkeenomistajalle kuuluvan 
osuuden ja äänimäärän laskemista, lunastusmenettelyprosessia sekä lunastusvelvollisuudesta aiheutuvien 
riitaisuuksien ratkaisemista. 
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Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien oikeudet uuden osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin nojalla 

Euroopan unionin muutosdirektiivi osakkeenomistajien oikeuksista (EU) 2017/828, (”SHRD II”) implementoitiin 
Suomessa 10.6.2019. SHRD II:n uudet säännökset ovat johtaneet muutoksiin muun muassa Osakeyhtiölaissa ja 
Arvopaperimarkkinalaissa ja koskevat listayhtiöitä, institutionaalisia sijoittajia, varainhoitajia sekä 
valtakirjaneuvonantajia. Lisäksi Hallinnointikoodia on muutettu vuoden 2019 aikana, ja muutettu Koodi on tullut 
voimaan 1.1.2020. SHRD II:n tavoitteena on vahvistaa osakkeenomistajien asemaa saadakseen tehokasta 
sananvaltaa lähipiiritoimia sekä johtajien palkkioita koskevissa kysymyksissä sekä kannustaa tiedonvälitykseen ja 
lisätä läpinäkyvyyttä listayhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien välillä. SHRD II:n ydin koostuu muun muassa 
teemoista johtajien palkkiot, lähipiiritoimet, osakkeenomistajan tunnistaminen ja tiedon välittäminen sekä 
läpinäkyvyysedellytykset institutionaalisille sijoittajille, varainhoitajille ja valtakirjaneuvonantajille. Uudet 
vaatimukset ovat astuneet voimaan asteittain vuosina 2019 ja 2020. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön uusia Osakkeita. Päätös laskea 
liikkeeseen uusia Osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sekä päätös myöntää optio-
oikeuksia ja muita Yhtiön Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään kahden kolmasosan 
enemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista Osakkeista. Lisäksi tällainen päätös edellyttää, 
että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta 
osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää, että tähän on Yhtiön kannalta ja sen 
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava syy. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, mukaan lukien 
”yhdysvaltalaiset henkilöt” (kuten määritelty Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännöksessä), 
eivät välttämättä voi käyttää osakkeenomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos Osakkeet on 
rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettävissä on poikkeus rekisteröinti- 
tai muista vastaavista vaatimuksista. 

Yhtiökokous 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiötä koskevissa 
asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen kesäkuun 
loppua. Tästä poikkeuksena Suomen eduskunta on COVID-19-pandemian seurauksena hyväksynyt lain 
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä 
muista yhteisölaista (357/2921), jonka nojalla osakeyhtiö voi pitää aikaisintaan 30 päivänä syyskuuta 2020 ja 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 
syyskuun 2021 loppuun mennessä. Poikkeus koskee myös muuta laissa säädettyä yhtiökokouksen määräaikaa ja 
yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Stockmann piti vuoden 2021 varsinaisen 
yhtiökokouksensa 7.4.2021. 

Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastuskertomuksesta, osinkojen 
jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokous 
päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Ylimääräinen yhtiökokous on 
pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun Yhtiön 
tilintarkastaja tai Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista, pyytävät 
sitä kirjallisesti. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä 
hallituksen määräämässä päivälehdessä tai Yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen 
Osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme 
viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Vaihtoehtoisesti 
kutsu voidaan toimittaa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa tavallisena kirjeenä yhtiön osakasluetteloon 
merkityille osakkeenomistajille. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty 
osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu 
yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 
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Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä 
annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan 
arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka 
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä 
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka Osakeyhtiölain 
mukaan on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen, ja tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan 
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen 
välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa 
osakkeenomistajaa. 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä 
Osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen 
yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, 
osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja 
voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon. 

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, 
kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin 
yhteydessä ja päätökset Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden 
kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen 

Osingon jakamisesta ja muusta varojenjaosta päättää yhtiökokous äänten enemmistöllä. Kaikki Yhtiön Osakkeet 
tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muuhun varojenjakoon. Vallitsevan suomalaisen 
markkinakäytännön mukaisesti osinkoja maksetaan ainoastaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun 
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Osakeyhtiölain 
mukaan osingon jakamista koskevan päätöksen voi kuitenkin tehdä yhtiökokouksen ohella myös hallitus 
yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma 
pääoma koostuu osakepääomasta, käyvän arvon rahastoista ja uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman 
Osakeyhtiölain mukaan ennen 1.9.2006 perustetusta mahdollisesta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut 
oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Vapaa oma pääoma sisältää siten edellisen 
tilikauden voiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja Yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, mukaan 
lukien sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, joista on vähennetty taseen osoittama tappio, yhtiöjärjestyksen 
mukaan jakamatta jätettävät varat sekä eräät muut jakokelvottomat varat. 

Osakeyhtiölaissa korostetaan yrityksen maksuvalmiuden säilyttämistä varojenjaon yhteydessä, ja näin ollen varoja 
ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää Yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan 
maksukyvyttömyyden. 

Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää. 
Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa 
vaatia, että osinkona on jaettava vähintään puolet emoyhtiön edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään 
mahdollisesti yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana 
mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka 
on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa olla enintään 8 prosenttia emoyhtiön omasta 
pääomasta. 

Osinko voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa tietyltä tilikaudelta yhtiökokouksen vahvistettua 
yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä 
yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai vapaan oman pääoman muu 
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jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen 
edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin 
otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset 
muutokset.  

Osakeyhtiölain mukaan osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakasluetteloon asianomaisena 
täsmäytyspäivänä merkityille osakkeenomistajille tai hallintarekisteröityjen osakkeidensa haltijaksi merkityille 
henkilöille. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Osinkoja ei makseta 
osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. 

Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä. 

Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla. 

Edellä esitetyn lisäksi Stockmannin mahdollisuuteen jakaa osinkoa tai muuta vapaata omaa pääomaa kohdistuu 
erityisiä rajoituksia, jotka johtuvat Yrityssaneerauslain, Saneerausohjelman ja Joukkovelkakirjalainan ehtojen 
määräyksistä sekä Yhtiön päättämästä osakepääoman alentamisesta. Näistä on esitetty lisätietoja kohdassa 
”Osingot ja osinkopolitiikka”. 

Lisätietoja osinkojen verotuksesta on esitetty kohdassa ”Verotus”. 

Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai yli 
puoleen yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista 
muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista 
arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Arvopaperimarkkinalain mukaan pakollista ostotarjousta ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä, mikäli yllä mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen ostotarjouksen seurauksena edellyttäen, että 
alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kohdeyhtiön kaikista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. 
Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei ole myöskään silloin, jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu 
yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä. Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous 
ei enää ole, jos tarjousvelvollinen kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu 
tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä 
ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on 
oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi 
osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia 
enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Konversio-osakkeiden enimmäismäärä vastaa 57,1 prosenttia kaikista Osakkeista 
Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin seurauksena Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä voi 
nousta enintään 175 101 769 Osakkeeseen, olettaen, että Konversio-osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä 
johtaisi noin 57,1 prosentin omistuksen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen 
määrässä sillä oletuksella, että kukaan nykyisistä osakkeenomistajista ei merkitsisi Konversio-osakkeita.  

Stockmannin oma pääoma per Osake 31.3.2021 oli 2,41 euroa. Osakeannin ehtojen mukaisesti Osakkeiden 
Merkintähinta on 0,9106 euroa Konversio-osakkeelta. 

Osakkeiden luovutus 

Myytäessä osakkeita arvo-osuusjärjestelmän kautta kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-
osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myyntiä varten Euroclear Finlandin Infinity 2 -selvitysjärjestelmään 
merkitään jakotieto, ja tarvittaessa arvo-osuustilille kirjataan arvo-osuuksia koskeva varaus. Kauppa merkitään 
ennakkokaupaksi siihen saakka, kunnes se on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään 
automaattisesti Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja myyjän ja ostajan osakkeet 
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säilytetään samalla omaisuudenhoitotilillä, osakkeiden myynti ei aiheuta merkintöjä arvo-osuusjärjestelmään, ellei 
osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu tai osakkeita siirretä omaisuudenhoitotililtä myynnin 
seurauksena. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. 
Ulkomaalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava 
yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta 
johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita 
rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat 
myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta 
missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka 
rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.  
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OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus 

Stockmann ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta 18.5.2021 Osakeantia koskevan järjestämissopimuksen 
(”Järjestämissopimus), jossa määritellään Evlin tehtävät Osakeannin Pääjärjestäjänä. 

Pääjärjestäjän velvollisuus täyttää Järjestämissopimuksen mukaiset velvollisuutensa edellyttää tiettyjen ehtojen 
täyttymistä. Tällaisia ehtoja ovat muun muassa se, että Yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisen 
haitallisia muutoksia ennen Osakeannin toteuttamista. Pääjärjestäjällä on oikeus irtisanoa Järjestämissopimus 
tietyissä tilanteissa ennen Osakeantia. Yhtiö sitoutuu vapauttamaan Pääjärjestäjän tietyistä vastuista sekä 
korvaamaan sille Osakeannista aiheutuvat kulut. Lisäksi Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjälle tiettyjä 
markkinakäytännön mukaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, jotka liittyvät muun muassa lainsäädännön 
noudattamiseen, Osakkeisiin ja Esitteen sisältöön. 

Palkkiot ja kulut 

Stockmann odottaa maksavansa Osakeannin yhteydessä yhteensä noin 340 000 euroa palkkioina ja kuluina, 
mukaan lukien Pääjärjestäjälle maksettavat palkkiot ja kulut. 

Osakeantiin liittyvät intressit 

Pääjärjestäjän intressit ovat tavanomaiset liiketaloudelliset intressit rahoitusmarkkinoilla. Pääjärjestäjä ja sen 
lähipiiriyhtiöt ovat kukin tarjonneet, ja saattavat tulevaisuudessa tarjota Stockmannille neuvonanto-, konsultointi- 
ja/tai pankkipalveluita osana tavanomaista liiketoimintaansa, josta ne ovat saaneet, tai tulevat saamaan, 
tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Pääjärjestäjä tai sen lähipiiriyhtiöt saattavat pitää pitkiä tai lyhyitä 
positioita, ja käydä muutoin kauppaa tai muutoin tehdä transaktioita Yhtiön velka- tai pääomainstrumenteilla sekä 
omaan että asiakkaidensa lukuun. Pääjärjestäjä tulee toimimaan myös Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun 
pääjärjestäjänä. 

Lisäksi Sijoitusrahasto Evli Likvidi, Pääjärjestäjänä toimivan Evli Pankki Oyj:n tytäryhtiö Evli Rahastoyhtiö Oy:n 
hallinnoima rahasto, on Saneerausohjelman mukainen Vakuudettoman velan haltija ja Juhana Heikkilä Evli 
Rahastoyhtiö Oy:stä toimii Saneerausohjelman mukaisesti vakuudettomien yritystodistusvelkojien edustajana 
velkojatoimikunnassa. 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Konversio-osakkeiden enimmäismäärä vastaa 57,1 prosenttia kaikista Osakkeista 
Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin seurauksena Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä voi 
nousta enintään 175 101 769 Osakkeeseen, olettaen, että Konversio-osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä 
johtaisi noin 57,1 prosentin omistuksen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen 
määrässä sillä oletuksella, että kukaan nykyisistä osakkeenomistajista ei merkitsisi Konversio-osakkeita.  

Konversio-osakkeiden ottaminen pörssilistalle 

Stockmann tulee jättämään hakemuksen Konversio-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
Pörssin pörssilistalla. 

Yleistä 

Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä 
Stockmannista ja Osakeannin ehdoista, mukaan lukien siihen liittyvät edut ja riskit. Yhtiö tai Pääjärjestäjä tai 
niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Konversio-osakkeiden merkintään 
oikeutetuille, merkitsijöille tai ostajille niiden Konversio-osakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin 
sovellettavan lain nojalla. Kunkin sijoittajan tulee kysyä neuvoa neuvonantajiltaan ennen Konversio-osakkeiden 
merkitsemistä. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Konversio-osakkeiden merkinnän oikeudellisista, 
verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seurauksista. Heidän tulee tehdä itsenäinen 
arvio myös Konversio-osakkeiden merkintään liittyvistä riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Osakeantiin osallistumisen 
aiheuttamista veroseuraamuksista. 
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Pääjärjestäjä toimii Osakeannissa ainoastaan Yhtiön, eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään 
muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Osakeannin 
yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Stockmannille asiakkailleen antamansa suojan 
tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä transaktiosta tai 
järjestelystä.  
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus Suomen arvopaperimarkkinoista ja se perustuu tämän Esitteen 
päivämääränä Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Alla oleva yhteenveto ei ole tyhjentävä. 

Yleistä 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisiä arvopaperimarkkinoita 
säänteleviä säädöksiä ovat Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja 
osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, esitevaatimuksista ja julkisista ostotarjouksista, Esiteasetus, joka 
sisältää sääntelyä muun muassa esitteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä, sekä Markkinoiden 
väärinkäyttöasetus, joka sisältää sääntelyä muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä liikkeeseenlaskijoiden 
johtohenkilöiden kaupparaportoinnista. Arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden ottamista julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi ja noteerattujen rahoitusvälineiden kauppaa koskeva sääntely on koottu lakiin 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017, muutoksineen). Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden 
määräysten noudattamista. Finanssivalvonta voi antaa tarkempaa sääntelyä Arvopaperimarkkinalain ja muiden 
lakien nojalla. 

Arvopaperimarkkinalaki ja Markkinoiden väärinkäyttöasetus määrittävät tiedonantovelvollisuuden 
vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista Helsingin Pörssiin tai joiden arvopaperit ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että 
yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-
aikaisesti yleisön keskuudessa. Suomalainen pörssiyhtiö eli yhtiö, jonka liikkeeseen laskemat osakkeet ovat 
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa 
yhtiöstä sekä kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen arvopapereiden arvoon. 

Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun 
hänen osuutensa suomalaisessa noteeratussa yhtiössä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 
90 prosenttia taikka 2/3 (66,67 prosenttia) kyseisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön äänimäärästä 
tai osakkeiden kokonaismäärästä Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna (liputusilmoitus). 
Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajalla on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön 
osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan, tai kun suoran ja rahoitusvälineen perusteella 
saatavan omistuksen yhteen laskettu määrä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan. Rahoitusvälineenä 
pidetään myös rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy yhtiön osakkeen perusteella ja jolla on samanlainen 
taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan yhtiön osakkeita. Liputusilmoitus on 
tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon 
tilityksenä. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana 
kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tiedon tai hänen olisi pitänyt tietää osake- tai 
ääniosuutensa mainitunlaisesta muutoksesta. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä 
oikeustoimesta viimeistään kahden kaupankäyntipäivän kuluttua oikeustoimesta. Edellä mainitun tiedon saatuaan 
pörssiyhtiön tulee julkistaa tieto pörssitiedotteella.  

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin 
yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen 
ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen 
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla 
on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden 
osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa 
edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista 
(enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu 
yksityiskohtaisia säännöksiä.  

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen listatun yhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava 
riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut 
hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta 
julkisessa ostotarjouksessa (”Ostotarjouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan listatun yhtiön on annettava 
perustelut sille, miksi se ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia. 
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Lyhyet nettopositiot Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava 
Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ((EU) N:o 236/2012) mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden 
ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai 
alittaa 0,2 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut lyhyet nettopositiot 
verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen 
lasketusta osakepääomasta. 

Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiiritiedon 
väärinkäytöstä, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista. Säännöksissä kuvattu 
toiminta on kriminalisoitu. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja 
Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä 
muun muassa julkistamisvelvollisuutta, sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, markkinoiden manipulaatiota ja 
johtohenkilöiden kaupparaportointia koskevien säännösten rikkomisesta hallinnollisia sanktioita lukuun ottamatta 
tilanteita, joissa tahoa epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä 
olevassa rikosasiassa tai taholle on annettu samasta teosta lainvoimainen tuomio. Finanssivalvonta voi esimerkiksi 
antaa julkisen varoituksen, kieltää henkilöä käymästä kauppaa rahoitusvälineillä taikka määrätä rike- tai 
seuraamusmaksun. Helsingin Pörssin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen taikka 
määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön pörssilistalta poistettavaksi. 

Kaupankäynti ja kauppojen selvitys Helsingin Pörssissä 

Osakekaupankäynti Helsingin Pörssissä tapahtuu automatisoidussa täsmäytysjärjestelmässä. Helsingin Pörssi 
käyttää osakekaupassa INET-kaupankäyntijärjestelmää, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa 
toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot täsmäävät. INET-kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäyntipäivä koostuu lähtökohtaisesti kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä, 
päätöshuutokaupasta ja kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta.  

Kaupankäyntiä edeltävässä jaksossa kello 9.00 ja 9.45 välisenä aikana toimeksiantoja voidaan tallentaa, muuttaa 
tai poistaa. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti 
pörssierälliset kaupankäyntiä edeltävän jakson aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat 
tarjoukset, joiden voimassaoloaika voi olla useita päiviä. Jatkuva kaupankäynti tapahtuu kello 10.00 ja 18.25 
välisenä aikana. Jatkuva kaupankäynti alkaa jaksoittain välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin 
ensimmäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä osakkeella alkaa. 
Noin kymmenen minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määritetty, ja markkinakysyntään 
perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti. Päivän päätöshuutokauppa alkaa kello 18.25 ja päättyy noin kello 
18.30, jolloin määritetään päätöskurssit ja jolloin myös jatkuva kaupankäynti päättyy. Kaupankäynnin jälkeisen 
jakson aikana kello 18.30 ja 19.00 välillä voidaan tallentaa vain osakkeiden sopimuskauppoja jälkipörssikauppoina 
päivän kaupankäynnissä määräytyneeseen hintaan. 

Kaupat selvitetään ensisijaisesti Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity-
arvopaperikeskusjärjestelmä) toisena (2.) pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T + 2), elleivät osapuolet ole toisin 
sopineet.  

Kaupankäynti arvopapereilla Helsingin Pörssissä ja kauppojen selvitys Euroclear Finlandissa tapahtuu euroissa, 
ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitaulukosta ja on 
alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 

Arvo-osuusjärjestelmä 

Yleistä 

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet 
liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa 
kauppapaikoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. 
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. 
Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa arvopaperikeskuksena toimii tämän Esitteen 
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päivämääränä Euroclear Finland. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusrekisteriä muun muassa oman pääoman 
ja vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 
00100 Helsinki. 

Suomalaisessa arvopaperikeskuksessa on pidettävä liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakasluetteloita arvo-
osakkeenomistajista. Arvopaperikeskuksilla ei ole arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) mukaan 
velvollisuutta tarjota osakkeenomistajille maksuttomia liikkeeseenlaskijoiden kustantamia tilejä, mutta 
arvopaperikeskukset voivat tarjota tällaisia tilejä vapaaehtoisen liiketoimintapäätöksen perusteella. 
Tilinhoitajayhteisöt, jollaisina toimivat muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskuksen 
valtuuttamat selvitysosapuolet, hallinnoivat arvo-osuustilejä sekä tekevät kirjauksia niille.  

Rekisteröintimenettely 

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili 
tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaisella 
osakkeenomistajalla ei ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä suomalaisessa arvo-
osuusjärjestelmässä. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan 
Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-
osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. 
Tilinhoitajayhteisö vahvistaa kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tili-ilmoituksen kaikista arvo-osuustileille 
tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden 
päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvien oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin 
varoja, sekä tieto tilinhoitajayhteisöstä, jonka hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-
osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. 
Mahdollisesta hallintarekisteröidystä tilistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland ja kaikki 
tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Yhtiöllä on kuitenkin 
velvollisuus pitää osakasluettelo jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai, yhtiön osakkeiden kuuluessa arvo-
osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä 
saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröidyistä arvopaperiomistajista. 

Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä 
ja laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen 
virheellisestä kirjauksesta ja mikäli asianomainen tilinhoitajayhteisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on 
tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston 
pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden (5) viimeksi kuluneen 
kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, 
kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista 
korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin enintään 
25 000 euroa. Kirjausrahasto on velvollinen korvaamaan samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja enintään 
10 miljoonaa euroa.  

Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

Suomen lain mukaan muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajayhteisön (tai 
arvopaperikeskuksen hyväksymän ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta 
hallintarekisteröinnin hoitajana. Suomalaisten osakkeenomistajien hallintarekisteröinti ulkomailla voi olla 
mahdollista joissain tapauksissa EU:n arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2017) tai muun EU-sääntelyn 
perusteella, tai jos suomalainen yhtiö laskee osakkeita liikkeeseen toisessa EU-maassa. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden omistajilla on oikeus osinkoihin sekä kaikkiin nimiinsä rekisteröityihin osakkeisiin liittyviin 
merkintäoikeuksiin, taloudellisiin oikeuksiin ja hallinnoimisoikeuksiin. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden 
omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet 
omiin nimiinsä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettavana ajankohtana, jonka täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan 
Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on 
tiedossa, sekä tämän omistamien arvopapereiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi ei ole 
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tiedossa, on hallintarekisteröinnin hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan ilmoitettava vastaavat tiedot 
todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei 
todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen luonnollinen tai oikeushenkilö. 

Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla 
suomalaisilla omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat 
voivat siten säilyttää Helsingin Pörssissä noteerattuja osakkeitaan Euroclear Bank S.A./N.V.:ssä ja Clearstreamissä 
olevilla tileillä. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla ei ole 
arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili tilinhoitajayhteisön kautta sekä euromääräinen pankkitili 
Suomessa.  

Sijoittajien korvausrahasto 

Suomen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia 
ovat sellaiset liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. 
Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella 
ammattimainen sijoittaja. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia. 

Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka eivät 
tarjoa vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin 
järjestämistä, on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien 
ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin 
tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. 
Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammattimaisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia 
hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä 
sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. 
Luottolaitosten tallettajille korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa saamiset 100 000 euroon asti 
talletussuojarahaston varoista. Tallettajan varat ovat joko talletussuojarahaston tai korvausrahaston piirissä, joten 
samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa.  
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VEROTUS 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. 
Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä 
eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittamista harkitsevien 
tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen tietoja Suomen tai muiden maiden 
veroseuraamuksista Osakeannin sekä Osakkeiden hankinnan, omistuksen tai luovuttamisen osalta. Jonkin muun 
maan verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoitusta harkitsevaan henkilöön ja mahdolliseen Osakkeista saatuun 
tuloon, ja sijoittajien, tulisi ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien 
veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Suomen verotus 

Seuraavassa esitetään kuvaus niistä olennaisista tuloveroseuraamuksista, joilla saattaa olla merkitystä Osakeannin 
kannalta. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin henkilöihin ja 
osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osingonjakoon sekä Osakkeiden myynnistä saatavaan luovutusvoittoon 
sovellettavaa Suomen verolainsäädäntöä.  

Seuraavassa ei käsitellä sellaisia Osakkeiden omistajien erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät muun muassa 
erilaisiin yritysjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin, 
tuloverosta vapautettuihin yhteisöihin taikka avoimiin tai kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa ei myöskään 
käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.  

Kuvaus perustuu: 

 tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen); 

 lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen); 

 lakiin verotusmenettelystä (1558/1995, muutoksineen); 

 lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); ja 

 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen). 

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja 
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä. 

Kaikkiin yllämainittuihin kohtiin voi tulla muutoksia. Tällaiset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia alla 
kuvattuihin veroseuraamuksiin. Muutokset saattavat tulla voimaan myös takautuvasti. 

Yleistä 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti 
verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia 
verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä 
toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa sisäisen 
verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen.  

Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ansiotuloa, palkkatulo 
mukaan lukien, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Pääomatuloa verotetaan tällä hetkellä 30 
prosentin verokannalla. Kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 30 000 euroa kalenterivuoden aikana, on 
vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia. Suomen lain mukaan perustetut yhtiöt ja yhtiöt, joilla on tosiasiallinen 
johtopaikka Suomessa ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia 
maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.  

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistukseen ja myyntiin liittyvistä 
veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille. 
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Osakkeiden merkintähinnan maksaminen kuittaamalla 

Maksettaessa Osakkeiden merkintähinta kuittaamalla Osakkeiden liikkeellelaskijalta olevaa saamista 
(”Konversio”) voi Osakkeiden merkitseminen aiheuttaa veroseuraamuksia. Mikäli kuittaamiseen käytetään 
markkinoille liikkeelle laskettua arvopaperimuotoista velkainstrumenttia (esim. joukkovelkakirjalainaa tai 
hybridilainaa) katsotaan Konversio vastikkeelliseksi vaihdoksi, josta velkainstrumentin luovuttajalle syntyy 
veronalainen luovutusvoitto tai vähennyskelpoinen luovutustappio. Konvertoitavan koron osalta puolestaan voi 
realisoitua korkotuloa. Luovutusvoiton tai -tappion määrä lasketaan vähentämällä luovutushinnasta 
velkainstrumentin hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen yhteismäärä tai hankintameno-
olettama. 

Mikäli merkintähinta maksetaan kuittaamalla muita saamisia kuin arvopaperimuotoisia velkainstrumentteja voi 
osakkeiden merkitsijälle syntyä niin ikään veronalaista tuloa tai vähennyskelpoista menoa. Tulon veronalaisuus ja 
menon vähennyskelpoisuus on analysoitava tapauskohtaisesti kunkin Osakkeita merkitsevän tahon kohdalla 
erikseen. 

Osinkojen ja pääomanpalautusten verotus 

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 pykälän 1 momentti) tuloverolain 33 a 
pykälän 2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”) verotetaan 
osingonjakona. Näin ollen seuraavassa kuvattu soveltuu myös varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt  

Luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 
prosentin verokannan mukaisesti (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 
euroa, on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille 
henkilöille maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta 
osingosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä hyvitetään osakkeenomistajan saaman 
osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavan tahon ollessa Suomessa 
yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, ennakonpidätyksen suuruus on 50 prosenttia, mikäli 
ennakonpidätyksen toimittaja ei saa yleisesti verovelvollisen osingonsaajan yksilöintietoja. Yleisesti 
verovelvollisen on tarkistettava esitäytetystä veroilmoituslomakkeesta verovuonna saamansa osinkotulot, ja 
tarvittaessa ilmoitettava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikea määrä esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Osingot, joita Noteerattu Yhtiö saa toiselta Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos 
osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksilla voi olla tässä yhteydessä tarkoitettua sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista on 
verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loput 25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Osingot, joita suomalainen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 100 
prosenttisesti verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin julkisesti noteeraamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään 10 
prosenttia osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko 
verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin 
kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia 
loppuosan ollessa verovapaata tuloa. 

Hallintarekisterin kautta osakkeita omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, 
ennakonpidätyksen suuruus on 50 prosenttia, mikäli ennakonpidätyksen toimittaja ei saa yleisesti verovelvollisen 
osingonsaajan yksilöintietoja. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään lähdevero. Lähdevero peritään 
lopullisena lähdeverona osingon maksajan yhtiön toimesta osingon suorittamisen yhteydessä. Rajoitetusti 
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verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja 
rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 20 prosenttia, ellei 
soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä. 1.1.2021 alkaen Noteeratun Yhtiön hallintarekisteröidyille 
osakkeille maksettujen osinkojen lähdeveron määrä on yleensä 35 prosenttia, jos vaadittavia yksilöintitietoja ei 
ole esitetty, kuten jäljempänä on esitetty. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan 
kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävää lähdeveroprosenttia on alennettu. Seuraavassa on esitetty 
esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella 
yleensä sovelletaan portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia, 
Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Iso-Britannia 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, 
Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 
15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
Lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden 
osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai 
äänistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia käytetään, jos osinkoon oikeutettu 
henkilö esittää osingon maksajalle edellytetyn selvityksen verosopimuksen soveltumisesta.  

Kun osakkeita hallitaan hallintarekisteritilin kautta, osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon 
omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajille. Noteerattujen Yhtiöiden maksamiin 
osinkoihin sovelletaan 35 prosentin lähdeverokantaa, ellei säilytysyhteisö täytä tiettyjä vaatimuksia ja ellei se ole 
halukas ottamaan hoitaakseen tiettyjä velvollisuuksia (esimerkkinä rekisteröityminen Verohallinnon 
säilyttäjärekisteriin, osingon tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen ja osingonsaajan tietojen kerääminen ja 
ilmoittaminen Verohallinnolle märitetyin menettelyin). 

Liikaa pidätetty vero voidaan hakea takaisin osingon maksamisvuoden jälkeen jättämällä palautushakemus 
Verohallinnolle viimeistään osingonmaksuvuotta seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
Palautus voidaan käsitellä osinkomaksuvuoden aikana, jos säilyttäjäyhteisö ja osingonmaksaja täyttävät yllä 
mainitut varsinaiselle osingonjaolle asetetut vaatimukset. Poikkeuksellisesti on myös mahdollista, että 
Verohallinto määrää pidättämättä jääneet verot suoraan osakkeenomistajalle, mikäli lähdeveron pidättämättä 
jättäminen ei johdu säilytysyhteisön tai osingonjaon huolimattomuudesta. 

Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt  

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuville 
ja kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklan mukaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat 
vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset yhteisöt 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita 
tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se 
maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Lähdeveroa ei peritä Suomessa suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista, 
jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen 
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin sopimus virka-avusta 
ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; ja (iii) osinkoa saava 
yhteisö vastaa tuloverolain 33 d pykälän 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a pykälässä 
tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, jos se maksettaisiin vastaavalle 
suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso edellä ”– Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja (v) osinkoa saava yhtiö antaa 
selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida 
kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan verosopimuksen perusteella.  

Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka 
kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava osinko olisi 
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ainoastaan osittain verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso edellä ”– 
Suomalaiset osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso edellä ”– Rajoitetusti 
verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 prosentin 
sijaan). Siten, lukuun ottamatta emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden 
edellytykset omistamalla välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa (katso yllä ”– Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt”) jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta, mikäli osinkoa jakavan 
suomalaisen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen, sovelletaan 15 prosentin 
lähdeverokantaa. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 
prosenttia (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”). 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao. 
henkilön pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin 
Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso edellä ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”), 
edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta 
yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, 
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin 
sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan 
asuinvaltiota; ja (iii) osingonsaaja antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että 
lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan 
verosopimuksen perusteella. 

Luovutusvoittoverotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeiden myynnistä (muuten kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä) syntynyt luovutusvoitto tai -
tappio verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta 
vähennyskelpoisena luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan 
(kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa on vero ylimenevästä määrästä 
34 prosenttia). Jos osakkeiden luovutus kuitenkin liittyy myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen 
(elinkeinotulolähteeseen), osakkeiden luovutusvoiton katsotaan kuuluvan myyjän yritystuloon, joka jaetaan 
tuloverolain säännösten mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen asteikon mukaan ja pääomatulona 30 
prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa 
on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia).  

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää 
verotuksessa hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on 
omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään 
todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän 
hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää erikseen myyntihinnasta.  

Yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vähentää arvopaperien, kuten Osakkeiden, luovutuksesta 
mahdollisesti aiheutuneet tappiot ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja 
toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena.  

Yllä esitetystä huolimatta, yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön saama omaisuuden luovutusvoitto, kuten 
Osakkeista saatu luovutusvoitto, ei ole kuitenkaan verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden 
yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on 
verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos 
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken samana 
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.  

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on lisättävä esitäytettyyn veroilmoitukseen tiedot 
kyseisenä kalenterivuonna tapahtuneista arvopapereiden (kuten Osakkeiden) luovutuksista. 
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Suomalaiset osakeyhtiöt  

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa. 

Osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi 
olla tässä yhteydessä sijoitusomaisuutta), rahoitusomaisuuteen tai muuhun omaisuuteen. Osakkeiden luovutusten 
ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen.  

Osakkeiden myyntihinta on pääsääntöisesti osa suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden 
hankintameno on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa osakkeiden luovutuksen yhteydessä. 
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot 
ovat kuitenkin verovapaita. Muuta kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto 
elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa 
syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) verovelvollinen on omistanut 
yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään 
10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta; (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- 
tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen 
omistamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai yhtiö, 
jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka 
kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan verosopimuksen. Lisäksi oikeuskäytännössä on asetettu 
verovapaan osakkeiden luovutuksen edellytykseksi muun muassa toiminnallinen yhteys osakkeita luovuttavan 
yhtiön ja osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä. 

Jos yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta 
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain 
käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana 
verovuotena. Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden myynnistä syntyneet luovutustappiot ovat 
vähennyskelpoisia muun omaisuuden luovutusvoitoista kyseisenä vuotena sekä seuraavan viiden vuoden ajan. 
Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden tai muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntynyt 
vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä 
seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti.  

Rajoitetusti verovelvolliset 

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden 
myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa ja 
soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän 
toimipaikan omaisuudeksi. 

Varainsiirtoverotus 

Suomessa uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen ja merkinnän yhteydessä ei makseta Suomessa 
varainsiirtoveroa. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, kuten noteerattujen osakkeiden, 
luovutuksesta kiinteää rahavastiketta vastaan ei pääsääntöisesti peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 
Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa 
(748/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa 
laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä 
markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos luovutuksessa on luovutuksensaajan välittäjänä tai kaupan toisena 
osapuolena muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys, suomalainen luottolaitos taikka ulkomaisen 
sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, varainsiirtoverovapauden 
edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen 
veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta verohallinnolle 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisen vuosi-ilmoituksen. Verovapaus ei koske 
pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta eikä luovutusta, jossa vastike muodostuu osittain tai 
kokonaan työpanoksesta, eikä eräitä muita varainsiirtoverolaissa määriteltyjä luovutuksia. Oikeuskäytännössä on 
katsottu, että osakehankinnan vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta, ja on näin ollen 
varainsiirtoveron alainen, myös silloin, kun avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan 
rahana ja palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Noteeratun Yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta.  
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Muista kuin yllä mainitut edellytykset täyttävistä osakkeiden luovutuksista ostaja on velvollinen maksamaan 
varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta (varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden 
osakkeiden luovutuksiin sovelletaan 2,0 prosentin verokantaa). Jos ostaja tällaisessa tilanteessa ei ole Suomessa 
yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-
vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan välittäjänä 
on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos tai ulkomaisen arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen 
Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen 
tämän puolesta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka 
ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan 
suomalainen sivuliike, ei osakeluovutuksesta peritä Suomessa varainsiirtoveroa (pois lukien laissa määriteltyjen 
kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset, siten kuten ne on määritelty varainsiirtoverolaissa). Varainsiirtoveroa 
ei ole suoritettava, jos varainsiirtoveron määrä on vähemmän kuin kymmenen euroa. 
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OIKEUDELLISET SEIKAT 

Osakeannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Stockmannille vastaa Roschier 
Asianajotoimisto Oy. 

ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT 

Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (sisältäen tilintarkastamattomat 
oikaistut vertailutiedot tilikaudelta 2019), joka on laadittu IFRS:n mukaisesti, ja tilintarkastamaton Stockmannin 
johdon osavuotinen selvitys 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta (sisältäen tilintarkastamattomat 
vertailutiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta) on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. 
Johdon osavuotinen selvitys on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta kaikkia ”IAS 
34–Osavuosikatsaukset” -standardin vaatimuksia ei ole noudatettu. 

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla Esiteasetuksen 19 artiklan mukaisesti. 
Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.stockmanngroup.com/fi/konversiot-2021. 

Asiakirja Viittaamalla sisälletyt tiedot Linkki asiakirjaan 

Stockmann 
Talouskatsaus 2020 

Tilintarkastettu konsernitilinpäätös 
ja tilintarkastuskertomus 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta 

http://vuosi2020.stockmanngroup.com/  

Johdon osavuotinen 
selvitys 1.1.2021-
31.3.2021 

Tilintarkastamaton johdon 
osavuotinen selvitys 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta 

http://www.stockmanngroup.com/documents/
10157/16921/ 
Stockmann+johdon+osavuotinen+selvitys+Q1
+2021.pdf/c2e067f1-74f1-6f1b-fc54-
3e355ef55aa8  

 

http://vuosi2020.stockmanngroup.com/
http://www.stockmanngroup.com/documents/10157/16921/Stockmann+johdon+osavuotinen+selvitys+Q1+2021.pdf/c2e067f1-74f1-6f1b-fc54-3e355ef55aa8
http://www.stockmanngroup.com/documents/10157/16921/Stockmann+johdon+osavuotinen+selvitys+Q1+2021.pdf/c2e067f1-74f1-6f1b-fc54-3e355ef55aa8
http://www.stockmanngroup.com/documents/10157/16921/Stockmann+johdon+osavuotinen+selvitys+Q1+2021.pdf/c2e067f1-74f1-6f1b-fc54-3e355ef55aa8
http://www.stockmanngroup.com/documents/10157/16921/Stockmann+johdon+osavuotinen+selvitys+Q1+2021.pdf/c2e067f1-74f1-6f1b-fc54-3e355ef55aa8
http://www.stockmanngroup.com/documents/10157/16921/Stockmann+johdon+osavuotinen+selvitys+Q1+2021.pdf/c2e067f1-74f1-6f1b-fc54-3e355ef55aa8
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NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen lisäksi Yhtiön yhtiöjärjestys, Saneerausohjelma sekä Esite ovat saatavilla 
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.stockmanngroup.com/fi/konversiot-2021.
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