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Nordea Bank Oyj:n hallitus ehdottaa 
osingonjakopäätöksen lykkäystä 
 
Koronaviruspandemiasta ja siihen liittyvästä Euroopan keskuspankin (EKP:n) 27. maaliskuuta 2020 esittämästä 
suosituksesta johtuen Nordean hallitus on päättänyt ehdottaa tilikauden 2019 osingonjakopäätöksen lykkäystä ja 
täten muuttaa osingonjakoehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 14. 
toukokuuta 2020. 
 
EKP pitää oleellisen tärkeänä, että pankit säilyttävät pääomaansa voidakseen tukea taloutta koronaviruksen 
aiheuttaman lisääntyneen epävarmuuden takia. Siksi EKP suosittelee, että merkittävät luottolaitokset eivät maksaisi 
eivätkä sitoutuisi maksamaan osinkoa 1. lokakuuta 2020 saakka tilikausilta 2019 ja 2020. Lisäksi luottolaitosten tulisi 
pidättäytyä osakkeiden takaisinostoista, kun näiden tarkoituksena on voitonjako osakkeenomistajille.  
 
Nordealla on yksi eurooppalaisten pankkien vahvimmista pääomarakenteista. Hallitus kuitenkin ymmärtää 
koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden ja on samaa mieltä siitä, että kaikkien pankkien tulee tukea Euroopan 
yhteiskuntia ja taloutta. EKP:n suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaakin, että tilikauden 2019 osingonjakopäätöstä 
lykätään. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, että tilikaudelta 2019 
maksetaan osinkoa enintään 0,40 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä. Varsinainen yhtiökokous on 
tarkoitus pitää 14. toukokuuta 2020. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
Hallitus aikoo noudattaa EKP:n suositusta ja pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen 
perusteella 1. lokakuuta 2020 saakka. Nordea julkistaa mahdolliset osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja 
vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. 
 
Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päättää tilikauden 2020 voitonjaosta hallituksen ehdotuksen pohjalta. Ehdotus 
on tarkoitus julkaista vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
Lisätietoja: 
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15 
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006 

 
 
Nordea Bank Oyj:n on julkistettava tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-
asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 
31. maaliskuuta 2020 kello 22.15 Suomen aikaa. 


