AKTIEÄGARES FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN OM SAMMANSLAGNING AV AKTIESERIER OCH I ANSLUTNING TILL DETTA RIKTAD VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION SAMT
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Stockmann Oyj Abp:s ("Bolaget") aktier uppdelas i enlighet med bolagsordningen till A- och B-aktier, som
skiljer sig från varandra så att en A-aktie medför 10 röster på en bolagsstämma och en B-aktie en röst. På
dagen för detta förslag, den 28 januari 2016, är antalet Bolagets A-aktier 30 553 216 stycken och B-aktier 41
495 467 stycken. A- och B-aktierna är föremål för offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista.
Aktieägaren HTT STC Holding Oy Ab ("Aktieägaren"), som representerar (per den 28 januari 2016) cirka
11,68 procent av Bolagets aktier och cirka 10,69 procent av det röstetal som aktierna medför, föreslår för
bolagsstämman en sammanslagning av aktieserierna så att Bolaget efter åtgärderna i anslutning till sammanslagningen endast har en aktieserie, vilken är föremål för offentlig handel och vars aktier endast har en
(1) rösträtt och även i övrigt lika rättigheter. Sammanslagningen av aktieserierna medför en riktad vederlagsfri aktieemission till ägare av A-aktier och en delvis ändring av bolagsordningen.
Aktieägarens nedan specificerade förslag utgör en helhet som förutsätter att alla dess delar godkänns.
Aktieägaren föreslår för bolagsstämman om sammanslagningen av aktieserierna följande:
Sammanslagning av aktieserier
Aktieägaren föreslår att Bolagets aktieserier sammanslås utan att öka aktiekapitalet så att bestämmelserna
som berör Bolagets olika aktieserier stryks från bolagsordningen enligt det sätt som presenteras nedan, vilket
betyder att varje A-aktie ändras till att motsvara den nuvarande B-aktien. I samband med sammanslagningen av aktieserierna ansluts de A-aktier som har ändrats till att motsvara den nuvarande B-aktien till värdeandelssystemet och ansöks bli upptagna till offentlig handel. Sammanslagningen av aktieserierna registreras
i handelsregistret uppskattningsvis den [17.3.2016]. Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder från aktieägarna.
Riktad vederlagsfri aktieemission
Aktieägaren föreslår, beträffande sammanslagningen av aktieserierna, att en vederlagsfri aktieemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktas till ägare av A-aktier så att varje parti om fyrtio A-aktier ger
tre nya aktier av efter ändringen i bolagsordningen till Bolaget hörande enda aktieserie. På basis av sammanslagningen av aktieserierna och den riktade vederlagsfria aktieemissionen ändras innehavet av varje parti om
fyrtio (40) A-aktier till innehavet av Bolagets fyrtiotre (43) aktier ("Utbytesförhållandet").
Den ägare av en A-aktie som A-aktien tillhör på avstämningsdagen [17.3.2016] har rätt att få nya aktier.
De nya aktierna delas till ägarna av A-aktierna i förhållandet till ägandet och registreras direkt på respektive
värdeandelskonto på basis av värdeandelskontoanteckningar på avstämningsdagen och i enlighet med regler
och praxis för värdeandelssystemet. Den vederlagsfria aktieemissionen förutsätter inga åtgärder från aktieägarna.
I den mån som antalet A-aktier som en ägare av aktier i serie A innehar inte är delbart med fyrtio (40), ska de
aktier som bildas på basis av kvotresterna ges, på det sätt som närmare bestäms av Bolagets styrelse och i
enlighet med avtalet mellan Bolaget och den bank som Bolagets styrelse utsett, för försäljning till den bank
som Bolagets styrelse utsett för räkningen av de ägare av aktier i serie A vars antal aktier i serie A inte varit
delbart med fyrtio (40).
Maximiantalet aktier som emitteras i den vederlagsfria aktieemissionen är 2 291 491 aktier. Antalet aktier
som emitteras baserar sig på det ovan presenterade Utbytesförhållandet och antalet Bolagets aktier i serie A
enligt datumet för detta förslag. När det sammanlagda antalet av alla aktier som emitteras vid den vederlagsfria aktieemissionen i enlighet med Utbytesförhållandet är ett brutet tal, avrundas det sammanlagda antalet
aktier till närmaste högre hela aktie.
De nya aktierna medför aktieägarens rättigheter från och med registreringen. För klargörning konstateras att
de nya aktierna inte berättigar till den dividend som möjligen bestäms vid ordinarie bolagsstämman den 15
mars 2016 och som betalas från den föregående räkenskapsperioden.
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Bolagets styrelse har rätt att bestämma över andra villkor och praktiska omständigheter i anslutning till den
vederlagsfria aktieemissionen.
Syftet med aktieemissionen är att kompensera ägarna av Bolagets aktier i serie A för förlust av rösträtten
som orsakas av sammanslagningen av aktieserierna genom att emittera dem mera dividendrätter på bekostnad av andra aktieserier. Aktieägaren bakom förslaget konstaterar att sammanslagningen av aktieserierna
kan öka likviditeten för Bolagets aktier och marknadsvärdet för aktierna, klargöra ägar- och rösträttsstrukturen och dess öppenhet och således öka intresset för Bolaget. Sammanslagningen av aktieserierna kan också
förbättra Bolagets möjligheter att ordna finansiering genom att stärka Bolagets egna kapital genom aktieemissioner och att delta i olika omstruktureringar inom branschen. Därmed skulle aktieemissionen vara av
intresse för Bolaget och alla aktieägare. Det skulle således finnas ett i aktiebolagslagen förutsatt synnerligen
vägande ekonomiskt skäl för aktieemissionen.
Ändring av bolagsordningen
Aktieägaren föreslår att bolagsstämman bestämmer, på grund av sammanslagningen av aktieserierna, att
stryka de i bolagsordningen ingående bestämmelser om rösträttsskillnader och samtidigt stryka bestämmelsen om aktiernas nominella värde. Efter ändringen skulle 3 § i bolagsordningen lyda så här:
”3 § Bolagets aktier
Aktierna har inget nominellt värde. Bolagets alla aktier är av samma serie. Bolaget har högst 180 000 000
aktier.
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.”
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