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TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE
YHTIÖKOKOUS
HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.4.2018 klo 10.00 alkaen Logomossa (Köydenpunojankatu
14, Turku). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.00.
Osakkeenomistajien tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 9.4.2018 klo 16.00 mennessä joko HKScanin verkkosivujen
kautta www.hkscan.com, puhelimitse numeroon 010 570 6100 (arkisin klo 9.00–16.00) tai kirjeitse osoitteeseen HKScan
Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku.

OSALLISTUMISOIKEUS
Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka 29.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon.

OSINKO
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan niille osinkoon oikeutetuille osakkeenomistajille, jotka ovat merkittynä omistajaluettelossa 16.4.2018.
Osingonmaksupäiväksi esitetään 23.4.2018.
Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään
16.4.2018 mennessä, osinko maksetaan sen jälkeen, kun osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

OMISTAJALUETTELO
HKScan Oyj:n omistajaluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki (käyntiosoite Urho Kekkosen
katu 5 C, 00100 Helsinki), puhelin 020 770 6000 ja sähköposti info.finland@euroclear.eu.
Osakkeenomistajia pyydetään tekemään mahdolliset osoite- ja henkilötietojen muutokset oman arvo-osuustilinsä
pitäjälle.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO
HKScan julkistaa vuonna 2018 seuraavat osavuosikatsaukset:
• tammi–maaliskuu torstaina 3.5.2018
• tammi–kesäkuu torstaina 19.7.2018
• tammi–syyskuu keskiviikkona 7.11.2018
Osavuosikatsaukset julkistetaan pörssitiedotteina suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla yhtiön
verkkosivuilla www.hkscan.com julkistuksen jälkeen.

VERKKOVUOSIKERTOMUS
Vuoden 2017 verkkovuosikertomus julkistettiin viikolla 11/2018 suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus on luettavissa
suomeksi osoitteessa: vuosikertomus2017.hkscan.com. Vuosikertomusta ei tehdä painettuna.

Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2017. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2017.hkscan.com.
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HILJAINEN JAKSO
HKScan noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa (silent period) osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen
edellä. Tänä aikana HKScan ei kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

YHTEYSTIEDOT SIJOITTAJILLE JA ANALYYTIKOILLE
Mikko Forsell, talousjohtaja (EVP)
Keijo Keränen, rahoitusjohtaja (VP)
Mikko Saariaho, konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja (EVP)
Marja-Leena Dahlskog, yritysviestinnästä vastaava johtaja (VP)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hkscan.com
Puh: +358 10 570 100

Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2017. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2017.hkscan.com.

2

