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Tiedoteluokka: Yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23.11.2022 Helsingin Kulttuuritalolla.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksen ainoana päätösasiana hallituksen ehdotuksen
mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium
Oy:lle. Solidium on päätöksen mukaisesti oikeutettu merkitsemään enintään 8 970 000
Fortumin uutta osaketta, jotka vastaavat noin 1 % Fortumin kaikista liikkeeseen lasketuista
osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen. Näin ollen Suomen valtion määräysvallassa
olevan omistuksen osuus nousee 50,76 %:sta 51,26 %:iin, laimentaen vastaavasti muiden
osakkaiden omistusta.

Yhtiökokouksessa äänestyksen alkaessa oli edustettuna 5 927 osakkeenomistajaa, mikä
vastaa 679 526 050 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 75,96 % kaikista yhtiön osakkeista
(888 294 465). Kokouksessa edustettuina olleista osakkeista ja äänistä, mukaan lukien
Suomen valtion äänet, 91,44 % kannatti hallituksen ehdotusta, 7,85 % oli ehdotusta vastaan ja
0,71 % pidättäytyi äänestämästä. Osakeannin hyväksyminen edellytti, että kaksi kolmasosaa
kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotusta.

Solidiumin merkittäväksi tarjottujen uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja kaupan
käynnin kohteeksi ottamisesta tiedotetaan erillisellä pörssitiedotteella.

Fortum tiedotti 6.9.2022 sopineensa Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron
siltarahoituksesta varmistaakseen riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkön hinnat, ja
sen myötä vakuusvaatimukset nousisivat edelleen voimakkaasti erityisesti sähkön
pohjoismaisessa johdannaispörssi Nasdaqissa. Yhtenä ehtona siltarahoituksen myöntämiselle
oli suunnattu maksuton osakeanti valtion sijoitusyhtiö Solidiumille siinä tapauksessa, että
Fortum päättäisi nostaa lainaa. Fortum tiedotti 26.9.2022 nostaneensa siltarahoituksesta
ensimmäisen 350 miljoonan euron vähimmäislainaerän. Mahdolliset lisänostot riippuvat
vakuusvaatimuksiin liittyvien varojen tarpeesta.
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Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on
huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää
hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja
kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä
ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja
jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi
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