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Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin hallitus on päättänyt uudesta henkilöstön osakesäästöohjelmasta sekä ensimmäisestä ohjelman puitteissa käynnistettävästä
säästökaudesta vuodelle 2020. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä Fortumin osakkeenomistajiksi ja vahvistaa heidän
sitoutumistaan omistaja-arvon kasvattamiseen.

Osakesäästöohjelma koostuu vuosittain alkavista säästökausista, joiden aikana henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa palkastaan
Fortumin osakkeiden ostamiseksi. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Fortumin
osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Osakkeille maksetut osingot käytetään lisäosakkeiden ostamiseen osingonmaksun jälkeen.
Fortumin hallitus päättää vuosittain mahdollisista ohjelman puitteissa käynnistettävistä säästökausista.

Kannustimena Fortum tarjoaa ohjelmaan osallistuneille yhden lisäosakkeen kahta säästöillä hankittua osaketta kohti noin kolmen vuoden
kuluttua säästökauden alkamisesta. Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on, että osallistuja pitää ostetut osakkeet omistusjakson loppuun
saakka ja että hänen työsuhteensa ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Vuoden 2020 säästökauden omistusjakso päättyy
28.2.2023.

Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja sitä tarjotaan kaikille Fortum konsernin työntekijöille, paitsi jos se paikallisen
lainsäädännön tai muiden vastaavien syiden takia ei ole mahdollista, kuten esim. Venäjällä. Kaikkiaan noin 5 000 Fortumin työntekijällä on
mahdollisuus osallistua osakesäästöohjelmaan. Vuoden 2020 säästökauden säästöjen kokonaismäärä ei voi ylittää 6 miljoonaa euroa.

“Arvostamme erittäin paljon henkilöstöämme ja haluamme jakaa Fortumin menestyksen heidän kanssaan. Henkilöstön osakesäästöohjelma on
uusi tapa henkilöstön sitouttamiseen ja erinomainen mahdollisuus kannustaa työntekijöitä yhtiön pitkäaikaisiksi osakkeenomistajiksi”, sanoo
Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.
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Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja
resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli
5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.fortum.fi


