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Tulostiedottaminen ja
yhtiökokous 2017
Sampo julkaisee vuonna 2017 kaksi osavuosiraporttia ja puolivuosikatsauksen. Nämä
kvartaaliraportit sekä niitä täydentävät esitysaineistot ovat saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/tulos. Sivustolta löytyvät myös Sammon julkaisemat tiedotteet,
kuukausittain päivitettävää omistajatietoa sekä muuta sijoittajainformaatiota. Sampo Oyj:n
varsinainen yhtiökokous järjestetään huhtikuussa.

Yhtiökokous
13.4.2017

19.4.2017

27.4.2017

Täsmä
äsmäyty
ytyspäiv
späivä
ä

Ilmoittautuminen
pää
päätty
ttyy
y

Yhtiök
htiökok
okous
ous

Oikeus osallistua
yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
19.4.2017 klo 16 asti:

Sammon varsinainen yhtiökokous
järjestetään 27.4.2017 klo 14
Helsingin Messukeskuksessa,
Messuaukio 1, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden
luettelointi aloitetaan klo 12.30.

•
•
•
•

www.sampo.com/yhtiokokous
Puhelimitse numeroon
010 516 0028 arkisin klo 8–16
Faksilla numeroon
010 516 0719 tai
Kirjeitse osoitteeseen Sampo
Oyj, Osakaspalvelut,
Fabianinkatu 27, 00100
Helsinki.

Lue lisää yhtiökokouksesta
osoitteessa www.sampo.com/
yhtiokokous.

Osinko
28.4.2017

2.5.2017

9.5.2017

Osingon
irt
irtoamispäiv
oamispäivä
ä

Osingonmak
Osingonmaksun
sun
täsmä
täsmäyty
ytyspäiv
späivä
ä

Osingonmak
Osingonmaksupäiv
supäivä
ä

Osingon irtoamisen jälkeen
tehdyssä osakekaupassa osinko
jää myyjälle.

Oikeus osinkoon on
osakkeenomistajalla, joka
osingon täsmäytyspäivänä on
merkitty osakkeenomistajaksi

Sammon hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan
osakkeenomistajille 9.5.2017.

yhtiön osakasluetteloon.

Tämä on käyttäjän laatima ote Sammon verkkovuosikertomuksesta, eikä tätä otetta voi kutsua missään yhteydessä Sammon vuosikertomukseksi
tai sen osaksi. Sammon vuosikertomus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.
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Kvartaaliraportit
11.5.2017

9.8.2017

2.11.2017

Osa
Osavuosir
vuosiraportti
aportti 1.1.
- 31.3.2017

Puolivuosik
Puolivuosika
atsaus
2017

Osa
Osavuosir
vuosiraportti
aportti 1.1.
- 30.9.2017

Kvartaaliraportit ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/tulos.
Sammon pörssi- ja lehdistötiedotteet voit tilata sähköpostiisi osoitteessa
www.sampo.com/tiedotetilaus.
Huomioithan, että viimeisimmän tiedon tapahtumien ajankohdista saat osoitteesta
www.sampo.com/kalenteri.

Tämä on käyttäjän laatima ote Sammon verkkovuosikertomuksesta, eikä tätä otetta voi kutsua missään yhteydessä Sammon vuosikertomukseksi
tai sen osaksi. Sammon vuosikertomus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.
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