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Listayhtiöiden neuvottelukunnan kannanotto yhtiökokousten järjestämiseen

Hallitus on eilen suositellut koronaviruspandemian johdosta, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet
perutaan toukokuun loppuun saakka ja myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden
pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Hallituksen suosituksen johdosta aluehallintovirastot ovat
tänään kieltäneet kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet. 1
Listayhtiöiden neuvottelukunta suhtautuu koronaviruksen uhkaan vakavasti. Pörssiyhtiöt ovat jo ennen
hallituksen suositusta ryhtyneet toimenpiteisiin tartuntariskien minimoimiseksi yhtiökokouksissa.
Listayhtiöiden neuvottelukunnan näkemyksen mukaan sijoittajien luottamus pääomamarkkinoiden toimintaan
turvataan parhaiten, jos pörssiyhtiöt pystyvät tekemään päätöksensä osinkojen maksusta ja hallintojensa
järjestämisestä ajallaan. Toimivat pääomamarkkinat turvaavat yritysten pääomahankinnan ja ovat siten koko
kansantalouden etu. Osingonjakopäätösten lykkääntyminen olisi omiaan kasvattamaan yritysten
rahoitukseen liittyviä riskejä sekä koronaviruspandemian aiheuttamia kansantalouteen liittyviä
epävarmuuksia.
Listayhtiöiden neuvottelukunta katsoo, että yhtiökokoukset tulisi järjestää suunnitellusti, jollei tilanne
yksittäistapauksessa toisin vaadi tai jollei yleinen uhkakuva muutu siten, että tilanne on arvioitava uudelleen.
Pörssiyhtiöitä kehotetaan kuitenkin arvioimaan tartuntariskejä kriittisesti ja ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin tartuntariskin minimoimiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:
-

mahdollisuus ennakkoäänestämiseen ja/tai valtakirjan antamiseen,
webcast-yhteyden järjestäminen osakkeenomistajille,
kokousosallistujien jakaminen useampaan eri tilaan, joihin on erilliset sisäänkäynnit,
kokouksen keston lyhentäminen ja
kokoustarjoiluista luopuminen.

Pörssiyhtiöiden on oman riskienhallintansa näkökulmasta syytä harkita, missä laajuudessa yhtiön hallitus ja
ylin johto osallistuu yhtiökokoukseen. Koska kunnallisilla viranomaisilla on toimivalta päättää myös alle 500
hengen tilaisuuksien kieltämisestä, pörssiyhtiöiden on tarvittaessa hyvä olla yhteydessä sen kunnan
viranomaiseen, jossa yhtiökokous järjestetään.
Pörssiyhtiöiden kannattaa omassa viestinnässään korostaa myös sitä, että osakkeenomistajia kehotetaan
ottamaan tartuntariski vakavasti ja harkitsemaan omaa tarvettaan osallistua fyysisesti kokoukseen. Tämä
koskee erityisesti osakkeenomistajia, jotka kuuluvat riskiryhmään (iäkkäät tai perussairaat) tai ovat viime
aikoina palanneet ulkomaanmatkalta tai ovat olleet tekemisissä koronavirukseen sairastuneen henkilön
kanssa. Osakkeenomistajia voidaan myös kehottaa käyttämään ennakkoäänestystä tai antamaan valtakirja
silloin, kun nämä mahdollisuudet ovat käytettävissä.
Listayhtiöiden neuvottelukunta seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä.
Lisätietoja antavat:
Johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari (050 376 1460, ville.kajala@chamber.fi)
Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (040 743 7620, hannu.ylanen@ek.fi)

Listayhtiöiden neuvottelukunta on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Keskuskauppakamarin perustama
vapaamuotoinen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää listayhtiöiden välistä vuorovaikutusta erityisesti
arvopaperimarkkinoiden sääntelyä koskevissa kysymyksissä.
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