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Osinkoehdotus

Arvoisat Nesteen yhtiökokouksen osanottajat,

Tänä vuonna on käyty poikkeuksellisen paljon keskustelua yhtiöiden osingosta. Siksi haluan tavallista
perusteellisemmin kertoa näkemyksiämme asiasta ja osinkoehdotuksemme taustaa.

Julkisuudessa käydyssä keskustelussa on noteerattu, että hyvin hoidetut yhtiöt ovat pystyneet myös
viime vuosina kasvattamaan osingonmaksuaan. Hyvä osingonmaksu on terveen firman merkki myös
tällaisena aikana, kun taloustilanne on yleisesti heikko. Osinko on osa oman pääoman sijoituksen
tuottoa ja sen vuoksi se on yksi tapa pitää omistajat niin kiinnostuneina yhtiöstä, että pitävät varojaan
edelleen yhtiöön sijoitettuina.

Osinko on omistajan jo ansaittua rahaa, ja yleensä se maksetaan vuotuisesta tuotosta. Omistajat ovat
sijoittaneet varojaan yhtiöön, koska uskovat yhtiön liiketoiminnan tuottavan rahoille paremman tuoton
kuin minkä he muualta saisivat. Tuon tuoton osa on osinko. Toinen  osa on omistuksen arvon kehitys,
toivottavasti arvonnousu. Yhtiöön jätettävällä rahalla rahoitetaan liiketoiminnan uudistamista ja
investointeja, jotka onnistuessaan luovat perustan kasvulle ja arvonnousulle.

Osinkopolitiikallaan hallitus kertoo minkälaisen osingon se arvioi oikeaksi ottaen huomioon sen, että
yhtiöön jää riittävästi varoja strategian toteuttamiseen. Kyse on tasapainon hakemisesta yhtiön
kehittämistarpeiden ja omistajien lyhyen aikavälin intressien välillä niin, että kokonaisuus on yhtiön ja
sen kaikkien omistajien kannalta edullisin. Tavoitteena on osakkeenomistajien kokonaistuoton
maksimointi pitkäjänteisesti.

Nesteen osinkopolitiikkana on maksaa vähintään kolmasosa vertailukelpoisesta tilikauden voitosta
osinkoina. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa viime vuodelta maksettaisiin yksi euro osaketta
kohti. Osinkoehdotuksemme on osinkopolitiikan mukainen eli maksettavaksi esitetään 35 prosenttia
viime vuoden voitosta. Ehdotus heijastaa yhtiön parantunutta tulosta, sillä ehdotettu osinko on 54
prosenttia suurempi kuin edellisenä vuotena.  Se vastaa 3,6 %:n osinkotuottoa laskettuna osakkeen
hinnalla vuoden 2015 lopussa. Kuten mainitsin aiemmin, Nesteen osakkeen kokonaistuotto, Total
Shareholder Return, oli 41 % vuonna 2015. Nesteen osalta valtaosa osakkeenomistajan saamasta
hyödystä syntyi viime vuonna arvonnousun, ei osingon kautta.

Osinkoehdotusta laatiessaan hallitus on harkinnut myös yhtiön kehittämisen vaatimia investointeja.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa yhtään investointia tai tuotekehityshanketta, joka jätettäisiin osinkojen tai
muutoin vaan rahapulan takia toteuttamatta. Nesteen tase ja rahoitusasema ovat terveitä, joten
uskomme pystyvämme rahoittamaan kaikki kilpailukykyämme parantavat ja tarjontaamme uudistavat
kannattavat hankkeet, joiden riskit ovat järkeviä ja hallittavissa.


