Hyvä Stockmannin osakkeenomistaja
Tässä esitteessä kerromme Teille mielenkiintoisesta mahdollisuudesta
osallistua Stockmannin tulevaisuuden rakentamiseen.
Stockmann teki vuonna 2007 historiansa merkittävimmän yritysoston
hankkimalla omistukseensa ruotsalaisen Lindexin. Kaupan yhteydessä
Stockmannin hallitus totesi selvittävänsä myöhemmin yhtiön pääomarakenteen vahvistamistarpeen. Yhtiökokous myönsi vuonna 2008 hallitukselle valtuudet osakepääoman korottamiseen. Osa tästä valtuudesta käytettiin kesällä 2008, ja nyt hallitus on
päättänyt käyttää loput valtuudesta.
Elokuussa 2009 toteutettiin osana tätä hanketta järjestely, jolla saatiin yhtiölle sen pitkäaikaisesta kehittämisestä kiinnostunut uusi, yhtiön suurimpien omistajien joukkoon noussut sijoittajataho, Hartwallin suku. Kun Stockmannilla on muun muassa monien kanta-asiakasoptio-ohjelmien seurauksena laaja omistajakunta, on luonnollista, että myös nykyisille omistajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua osakepääoman korotukseen perinteisen
osakeannin muodossa.
Stockmann on viime vuodet elänyt historiansa vilkkainta investointivaihetta. Lindexin
hankinnan lisäksi yhtiöllä on kaksi samanaikaista poikkeuksellisen suurta investointikohdetta: yhtiön lippulaivan, Helsingin tavaratalon, perusparannus- ja laajennusprojekti, sekä saman kokoisen tavaratalo- ja kauppakeskuskokonaisuuden rakentaminen omalle
tontille aivan Pietarin ydinkeskustaan. Molemmat hankkeet valmistuvat kaupalliseen
käyttöön vuoden 2010 lopulla. Konsernin muotiketjut Lindex ja Seppälä jatkavat laajentumistaan sekä nykyisillä että uusilla markkina-alueilla. Näillä investoinneilla vahvistamme
konsernin kilpailuasemaa vuosikymmeniksi eteenpäin.
Nyt toteutettavan osakeannin jälkeen yhtiön pääomarakenne on entistä vahvempi. Se mahdollistaa konsernin kehittämisen, kun kasvu käynnistyy uudelleen nyt vallitsevan globaalin
taantuman päätyttyä.
Tässä esitteessä kerrotaan selkeällä tavalla, mitä ja milloin Teidän nykyisenä osakkeenomistajana on tehtävä voidaksenne olla mukana Stockmannin tulevaisuuden rakentamisessa.
Toivon, että tartutte tähän mahdollisuuteen.

Hannu Penttilä, toimitusjohtaja

Tärkeitä päivämääriä
31.8.2009
11.9.2009
18.9.2009
21.9.2009
2.10.2009

Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy
Osakkeiden merkintäaika päättyy
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arviolta)
Käyttämättömistä merkintäoikeuksista mahdollisesti maksettava hyvitys
tilitetään (arviolta)

Toimintaohjeet
Merkintäaika 31.8.–18.9.

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla 31.8.–11.9.

Mahdollinen hyvitys
käyttämättä jääneistä
merkintäoikeuksista
maksetaan arviolta 2.10.

A) Voitte käyttää merkintäoikeutenne uusien osakkeiden merkitsemiseen
− Antakaa markintätoimeksianto
arvo-osuustiliänne hoitavalle tilinhoitajayhteisölle.
− Voitte myydä tai ostaa merkintäsuhteen ylittävän tai alittavan
määrän merkintäoikeuksia tasoituseräkaupassa (korkeintaan 17
merkintäoikeutta).

B) Voitte merkitä lisää osakkeita ostamalla lisää merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä
− Antakaa tilinhoitajayhteisöllenne
tai arvopaperinvälittäjällenne ostotoimeksianto haluamastanne
lisämäärästä merkintäoikeuksia
sekä merkintätoimeksianto antiin
osallistumisesta.

D) Voitte olla tekemättä mitään
ja saada mahdollisesti hyvityksen käyttämättä jääneistä merkintäoikeuksista
− Teidän ei tarvitse tehdä mitään,
mahdollinen hyvitys tilitetään
teille automaattisesti.

C) Voitte myydä merkintäoikeutenne Helsingin Pörssissä
− Jollette halua osallistua osakeantiin, voitte antaa myyntitoimeksiannon tilinhoitajayhteisöllenne
tai arvopaperinvälittäjällenne.

E) Voitte kieltäytyä käyttämättä
jääneistä merkintäoikeuksista
mahdollisesti maksettavasta hyvityksestä
− Antakaa kieltäytymisilmoitus kirjallisesti tilinhoitajayhteisöllenne
merkintäajan kuluessa.

Stockmannin osakeanti
31.8.–18.9.2009
Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan
hyväksymään osakeannista laadittuun esitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Esite ja lisätietoja on saatavissa mm. merkintäpaikoista, Stockmannin internetsivuilta osoitteesta www.stockmann.com tai soittamalla osakeannin puhelinneuvontanumeroon (09) 121 3260.
Markkinointiesite – Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Stockmannin osakeanti lyhyesti
Osakeanti lyhyesti
Osakeannissa
Stockmann
suuntaa uusia osakkeita yhtiön
vanhoille osakkeenomistajille
siten, että jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus
merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin hän omisti
Stockmannin osakkeita ennen
osakeantia.
Osakeanti toteutetaan ns. merkintäoikeuksia käyttäen siten,
että Stockmannin osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvo-osuustililleen jokaista
omistamaansa A-osaketta kohden yhden arvo-osuusmuotoisen A-osakkeen merkintäoikeuden ja vastaavasti jokaista
B-osaketta kohden yhden arvoosuusmuotoisen
B-osakkeen
merkintäoikeuden.
Yhden uuden A-osakkeen merkintään tarvitaan kahdeksantoista (18) A-osakkeen merkintäoikeutta ja vastaavasti yhden
uuden B-osakkeen merkintään
kahdeksantoista (18) B-osakkeen merkintäoikeutta.
Merkintähinta on 12,00 euroa
A-osakkeelta ja 12,00 euroa
B-osakkeelta ja se maksetaan
merkittäessä. Merkintäaika on
31.8.–18.9.2009.

Osallistuminen
osakeantiin
Mikäli olette ollut Stockmannin
osakkeenomistaja osakeannin
täsmäytyspäivänä
19.8.2009,
voitte osallistua käyttämällä osakeomistuksen perusteella saamanne merkintäoikeudet. Voitte myös ostaa lisää merkintäoikeuksia ja merkitä niillä osakkeita. Mikäli ette ole
Stockmannin osakkeenomistaja, voitte osallistua ostamalla
merkintäoikeuksia ja merkitsemällä osakkeita niiden perusteella.

Kaupankäynti
merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksilla voi käydä
kauppaa Helsingin Pörssissä
31.8.–11.9.2009. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu oman tilinhoitajayhteisönne kautta tai tämän ohjeiden
mukaan.

Merkintäpaikat
Merkintä tulee tehdä ensisijaisesti oman tilinhoitajayhteisönne ilmoittamalla tavalla. Merkinnän voi tehdä myös mm.
Stockmannin kanta-asiakaspalvelussa (viimeistään 11.9.2009)
tai
Nordean
konttorissa
(viimeistään 18.9.2009).

Toimikaa ripeästi
Osakeannin merkintäaika ja
merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika ovat melko lyhyet.
Antakaa osakeantia koskevat
toimintaohjeenne ajoissa tilinhoitajayhteisöllenne. Huomioikaa erityisesti, että tilinhoitajayhteisönne saattaa pyytää toimeksiantoanne jo ennen kuin
kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy.

Riskitekijät
Osakeantiin
osallistumiseen
liittyy riskejä, joista useimmat
kuuluvat Stockmannin toimialan tai liiketoiminnan luonteeseen ja jotka voivat olla merkittäviä. Sijoitusta harkitsevan
tulee tutustua Finanssivalvonnan hyväksymään Stockmannin
osakeannista laadittuun esitteeseen ja erityisesti niihin riskeihin, jotka on kuvattu kohdassa
”Riskitekijät”.

Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on Stockmannin osakeannin
tavoite ja mihin kerättävät varat
käytetään?
Stockmannin tavoitteena on kerätä
osakeannilla noin 45 miljoonaa euroa
käytettäväksi Lindexin hankintaa varten otettujen lainojen lyhentämiseen.
Kuinka paljon uusia osakkeita
voin merkitä?
Jokaisella kahdeksallatoista (18) vanhalla osakkeella voi merkitä yhden (1)
uuden saman sarjan osakkeen.
Miten osakkeiden merkitseminen
merkintäoikeuksilla käytännössä
tapahtuu?
Osakkeenomistajana saatte tilinhoitajayhteisöltänne merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi.
Toimikaa tilinhoitajayhteisönne antamien ohjeiden mukaan. Mikäli olette
Euroclear Finlandin asiakas (entinen
Suomen Arvopaperikeskus), teidän
tulee tehdä merkintänne Nordean
konttorissa. Osakkeet on maksettava
merkittäessä.
Mikä on osakkeiden merkintähinta?
Osakkeen merkintähinta on 12,00
euroa A-osakkeelta ja 12,00 euroa
B-osakkeelta.
Esimerkiksi
merkitessänne omistuksessanne olevilla
1 800 B-osakkeen merkintäoikeudella
100 B-osaketta maksettava määrä on
yhteensä 1 200 euroa.
Mikä on merkintäoikeuden hinta?
Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee
markkinatilanteen mukaan ja määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.
Miten merkintäoikeuksia voi
ostaa?
Mikäli haluatte ostaa merkintäoikeuksia, ottakaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönne tai arvonpaperinvälittäjäänne.
Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa
Helsingin Pörssissä 31.8.–11.9.2009.
Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion.

Ehdot lyhyesti

Mitä on tasoituseräkauppa ja
miten siihen voi osallistua?

2.10.2009. Hyvityksen
kuitenkaan voida taata.

saamista

ei

Yhden osakkeen merkintään tarvitaan 18 merkintäoikeutta. Mikäli
haluatte, että teillä on tasamäärä merkintäoikeuksia, voitte merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä
ostaa tai myydä kuluitta pörssin
ulkopuolisessa ns. tasoituseräkaupassa merkintäsuhteen ylittävän tai alittavan osan merkintäoikeuksia eli enintään seitsemäntoista (17) merkintäoikeutta. Näin merkintäoikeuksianne ei jää käyttämättä. Mikäli oma tilinhoitajayhteisönne ei tarjoa mahdollisuutta tasoituseräkauppaan, voitte
tehdä tasoituseräkaupan ja merkinnän
Nordean konttorissa.

Hyväksytäänkö kaikki merkinnät
täysimääräisesti?
Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt
ja maksetut merkinnät hyväksytään
täysimääräisesti.
Milloin saan merkitsemäni
osakkeet ja koska voin käydä
niillä kauppaa?

Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja?

Merkityt osakkeet kirjataan arvoosuustilillenne osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan väliaikaisina osakkeina ja niillä kaupankäynti alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 21.9.2009. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään nykyisiin osakkeisiin arviolta 28.9.2009.

Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä
kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt voivat ehtojensa mukaisesti veloittaa palkkion joistain toimenpiteistä.

Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on yksityiselle henkilölle?

Voinko peruuttaa merkintäni?
Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi
peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin
ehdoissa kuvatuissa poikkeustilanteissa.
Ellen halua merkitä osakkeita,
mitä minun kannattaa tehdä?
Mikäli ette halua käyttää merkintäoikeuksianne, voitte pyrkiä myymään
ne antamalla niistä myyntitoimeksiannon
arvopaperinvälittäjällenne.
Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa
Helsingin Pörssissä 31.8.–11.9.2009.
Myynnin onnistumista ei kuitenkaan
voida taata.
Voitte myös olla tekemättä mitään.
Katsokaa vastaus seuraavaan kysymykseen.
Mitä tapahtuu, ellen käytä merkintäoikeuksiani?
Merkintäajan jälkeen käyttämättömien
merkintäoikeuksienne perusteella saatetaan merkitä osakkeita ja osakkeet
myydä julkisessa kaupankäynnissä.
Mikäli osakkeiden myynnistä syntyy
nettotuottoa, se tilitetään teille hyvityksenä merkintäoikeuksistanne arviolta

Osakkeiden ja merkintäoikeuksien
luovutusvoitosta on lähtökohtaisesti
maksettava 28 prosenttia veroa.
Lisätietoja verotuksesta saatte ottamalla yhteyttä verottajaan tai Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen kohdasta
”Verotus”.
Mistä saan lisätietoja?
Tutustukaa
ennen
sijoituspäätöksen tekemistä Stockmannin osakeannista laadittuun esitteeseen, joka
on saatavissa mm. merkintäpaikoista,
Stockmannin internetsivuilta osoitteesta www.stockmann.com tai soittamalla Stockmannin osakeannin puhelinneuvontanumeroon (09) 121 3260.
Lisätietoja saatte myös omalta tilinhoitajayhteisöltänne.

Tämä on tiivistelmä osakeannin
ehdoista. Täydelliset ehdot sisältyvät osakeannista laadittuun esitteeseen, johon
suosittelemme sijoitusta harkitsevia
tutustumaan ennen sijoituspäätöksen
tekemistä. Osakeannista laadittu esite ja lisätietoja on saatavissa mm. merkintäpaikoista, Stockmannin internetsivuilta osoitteesta www.stockmann.com
tai soittamalla osakeannin puhelinneuvontanumeroon (09) 121 3260.
Osakeannin koko

Stockmannin hallitus on varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella 14.8.2009 päättänyt osana
Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvää järjestelyä laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa
osakeannissa enintään 1 611 977 uutta tarjottavaa A-osaketta sekä enintään
2 129 810 uutta tarjottavaa B-osaketta.
Tarjottavat osakkeet edustavat noin
5,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen.
Merkintäoikeus ja merkintäsuhde

Osakeannissa Stockmannin osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvoosuustililleen jokaista omistamaansa A-osaketta kohden yhden A-osakkeen merkintäoikeuden ja vastaavasti jokaista B-osaketta kohden yhden
B-osakkeen merkintäoikeuden. Yhden
uuden A-osakkeen merkintään tarvitaan kahdeksantoista (18) A-osakkeen
merkintäoikeutta ja vastaavasti yhden
uuden B-osakkeen merkintään kahdeksantoista (18) B-osakkeen merkintäoikeutta. Merkintäsuhde on siis 18 vanhalla osakkeella yksi uusi osake.
Fyysisten (eli ei-arvo-osuusmuotoisten) osakekirjojen omistajilla on mahdollisuus hakea osakkeidensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ja saada merkintäoikeuksia myös täsmäytyspäivän jälkeen ennen merkintäajan
loppua. Muussa tapauksessa heidän
merkintäoikeutensa raukeavat arvottomina.
Merkintäoikeudet
ovat
vapaasti
luovutettavissa ja julkisen kaupan-

käynnin kohteena Helsingin Pörssissä 31.8.–11.9.2009. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla
osto- tai myyntitoimeksiannon omalle
tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa välittäjälle.
Merkintähinta

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 12,00 euroa A-osakkeelta ja
12,00 euroa B-osakkeelta.
Merkintäpaikat

Nordean konttorit ja Nordea Private
Banking -yksiköt Suomessa. Euroclear
Finlandin asiakkaiden tulee tehdä merkintänsä Nordean konttorissa.
Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse
Nordean pankkitunnuksilla ma–pe klo
8.00–20.00, puh. 0200 3000 (suomenkielinen palvelu) ja puh. 0200 5000
(ruotsinkielinen palvelu) (pvm/mpm).
Yritykset eivät voi antaa merkintätoimeksiantoja puhelimitse.
Stockmannin
kanta-asiakaspalvelut Suomessa sijaitsevien tavaratalojen
yhteydessä tavaratalojen aukioloaikoina. Stockmannin kanta-asiakaspalvelussa merkintä on tehtävä viimeistään
11.9.2009 ja siellä ei voi käydä tasoituseräkauppaa.
Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat
tehneet sopimuksen Nordean kanssa
asiakkaidensa merkintöjen vastaanottamisesta.

tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita
omalta tilinhoitajayhteisöltään, tulee
osakkeenomistajan antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n
konttorissa (esim. Euroclear Finlandin
asiakkaat).
Merkintätoimeksiannot tulee antaa
arvo-osuustilikohtaisesti.
Tasoituseräkauppa

Osakkeenomistajilla on merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä
mahdollisuus ostaa tai myydä kuluitta tasoituseräkaupassa merkintäsuhteen ylittävä tai alittava osa merkintäoikeuksista eli enintään seitsemäntoista (17) merkintäoikeutta. Mikäli osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisö ei tarjoa mahdollisuutta tasoituseräkauppaan, osakkeenomistaja voi tehdä
tasoituseräkaupan ja merkinnän Nordean konttoreissa. Merkintäoikeuksien tasoituseräkauppa jatkuu enintään
merkintäajan päättymiseen saakka.
Mahdollinen käyttämättömiin
merkintäoikeuksiin liittyvä hyvitys

Merkintäaika alkaa 31.8.2009 klo
8.00 ja päättyy 18.9.2009 klo 20.00.
Stockmannin kanta-asiakaspalvelussa
merkintä
on
tehtävä
11.9.2009
mennessä.
Tilinhoitajayhteisöt saattavat edellyttää
asiakkailtaan merkintätoimeksiannon
antamista tiettynä päivänä jo ennen
kuin julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla tai merkintäaika päättyy.

Mikäli kaikkia osakkeenomistajille
annettuja merkintäoikeuksia ei käytetä
osakeannissa tarjottavien uusien osakkeiden merkitsemiseen, merkitsemättä
jääneet osakkeet pyritään tarjoamaan
Nordean merkittäväksi ja edelleen
myytäväksi julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeista mahdollisesti saatu myyntihinta vähennettynä merkintähinnalla, kaupankäyntikuluilla, mahdollisella varainsiirtoverolla ja muilla kuluilla
tilitetään käyttämättömien merkintäoikeuksien haltijoille, jos myynnistä saadaan nettotuottoa. Mahdollinen nettotuotto tilitetään arviolta 2.10.2009.
Merkintäoikeuden haltija voi kieltäytyä vastaanottamasta hyvitystä ilmoittamalla tästä kirjallisesti tilinhoitajayhteisölleen merkintäajan kuluessa.

Osakkeiden merkitseminen

Tuloksen julkistaminen

Osakkeenomistaja voi osallistua osakeantiin
merkitsemällä
tarjottavia
A- tai B-osakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja
maksamalla merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto

Yhtiö julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 24.9.2009.

Merkintäaika

