Placera i Metsä och ditt virke kan ge
intäkter ännu länge efter försäljningen
Från och med 1 januari 2022 kan du placera intäkter av virkeshandeln
och andelsräntor i Metsäliitto Osuuskuntas nya Metsä1-tilläggsandelar

REKLAM. Denna marknadsföringsbroschyr är inget presentationsmaterial. Presentationsmaterialet, emissionsvillkoren och Metsäliitto Osuuskuntas
stadgar finns på metsaforest.com/placeringsalternativ. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för framtida vinstutdelning eller intäkt.

Den nya vinstutdelningsmodellen
tryggar vår gemensamma framtid
Metsä Group är en skogsindustrikoncern vars moderbolag är Metsäliitto
Osuuskunta, som ägs gemensamt av cirka 100 000 ägarmedlemmar. 
Våra huvudprodukter är kartong, massa och sågvaror, mjukpapper och
pergaminpapper samt träprodukter, och våra gemensamma intäkter
kommer från försäljning av dem.
Vi har omarbetat Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell så att
den belönar de ägarmedlemmar som aktivt bedriver virkeshandel med
oss. Målet är att betala den högsta avkastningen på andelslagets grund
andelar så som tidigare, men tilläggsandelarna omvandlas så, att avsikten
är att de som säljer mycket virke ska kunna få en större nytta än tidigare.
Förändringen sker i början av 2022 – Metsä1-tilläggsandelar ersätter
A-tilläggsandelar som objekt för nya placeringar. De A- och B-tilläggsandelar som redan ägs av ägarmedlemmarna gäller på tidigare villkor, och
enligt den nya modellen kan placeringar inte längre göras i B-tilläggs
andelar. Om du så önskar kan du konvertera dina A-tilläggsandelar till
Metsä1-tilläggsandelar.

VINSTUTDELNING I FORM AV
METSÄ1-TILLÄGGSANDELAR
Under en period på fyra år utifrån
mottagen virkesvolym
För varje kubikmeter vi tar emot kan
du få tilläggsavkastning under en
period på fyra år.
RÄNTA
På Metsä1-tilläggsandelar
Du kan placera dina intäkter av virkeshandeln i Metsä1-tilläggsandelar som
gäller i 10 år. Du kan också förlänga
deras giltighet genom att ytterligare
sälja virke.
FÖRSÄLJNINGSINKOMST
Du får alltid ett konkurrenskraftigt
pris på ditt virke.

Därför lönar det sig att du nu kollar dina placeringar. Mer information om
ändringen och olika placeringsalternativ finns i denna marknadsföringsbroschyr och i presentationsmaterialet.
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PLACERINGSMÖJLIGHETER
Hur kan du placera intäkter av virkeshandeln och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar?
Läs mer här: metsaforest.com/placeringsalternativ

Gör virkesaffärer som kan ge
intäkter i åratal framåt
GRUNDANDELAR
När du blir ägarmedlem i vårt andelslag gör du alltid en
placering i grundandelar enligt våra stadgar. Placeringens storlek beror på din skogs storlek och läge, du kan se
andelsavgiftszonerna på den bifogade kartan.

De gamla A- och B-tilläggsandelarna gäller fortfarande, men från och med den 1 januari 2022 är det
inte längre möjligt att placera i dem.* Om du så önskar
kan du konvertera en del eller alla dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar.

Du kan bli ägarmedlem när du äger minst tre hektar
skogsmark i Finland. Räntan på grundandelen 2020 var
6,0 procent. Vid utdelning av andelsräntor är avsikten
att rikta den största avkastningen till grundandelar och
Metsä1-tilläggsandelar.
NYA PLACERINGSMÖJLIGHETER
Från och med den 1 januari 2022 kan du placera dina
intäkter av virkeshandeln med Metsä Group och andelsräntor från Metsäliitto Osuuskunta i Metsä1-tilläggsandelar. Metsä Groups skogsexpert ska informeras om placering av intäkter av virkeshandeln senast i anslutning till
redovisningen av köpesumman från virkesaffären, dvs. i
praktiken när ett mätbesked över virkeshandeln upprättas. Dessutom kan du få Metsä1-tilläggsandelar i form av
en vinstutdelning som bygger på mottagna virkesvolymer.
Det kräver inga åtgärder av dig.
Du kan placera i tilläggsandelar eller få tilläggsandelar
som en del av vinstutdelningen när dina grundandelar är
helt betalda. Från och med 2022 kan andra medel inte
längre placeras i tilläggsandelar.

12,5 €/ha

22,5 €/ha

35 €/ha

50 €/ha

Målet är att räntan på Metsä1-tilläggsandelar ska vara
den bästa bland tilläggsandelarna. Beslut om vinstutdelning och andelsräntor fattas av Metsäliitto Osuuskuntas
fullmäktige på förslag av styrelsen.
Metsä1-tilläggsandelarna konverteras till Metsä2-tilläggs
andelar efter 10 år, om deras giltighet inte har förlängts
genom virkesaffärer med Metsä Group. Du kan inte placera direkt i Metsä2-tilläggsandelar.

65 €/ha

* Med undantag för medlemmarnas möjlighet att teckna A-tilläggsandelar med Kapitalbonus som samlats före 2022 under dess bruksperiod kalenderåren
2022–2023, om medlemmarna fortfarande har A-tilläggsandelar och om Kapitalbonus anknyter till andelarna.
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VINSTUTDELNING

Skogen fortsätter att växa
i tilläggsandelar
Genom att sälja ditt virke till Metsä Group kan du bli delaktig i Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning även om du
inte placerar en enda euro i tilläggsandelar. Utdelning som
bygger på virkeshandeln beräknas på utifrån de volymer
industriellt gagnvirke som tagits emot från ägarmedlemmar under de föregående fyra åren.
Utdelningen enligt mottagna virkesvolymer betalas i form
av Metsä1-tilläggsandelar. Vårt mål är att belöna de mest
engagerade, aktiva ägarmedlemmar som handlar med oss.

Beloppet av andelsräntorna eller annan avkastning påverkas av Metsäliitto Osuuskuntas överskott. Metsäliitto
Osuuskuntas fullmäktige beslutar årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning på förslag av styrelsen. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för framtida vinstutdelning eller intäkt.

ETT FIKTIVT EXEMPEL PÅ VINSTUTDELNING BASERAD PÅ MOTTAGANDE AV
VIRKE I FORM AV METSÄ1-TILLÄGGSANDELAR 2022*
De siffror och uppgifter som presenterats är bara belysande exempel och återspeglar
inte historiska eller förväntade framtida intäkter. Utifrån exemplen är det inte möjligt
att ge några tillförlitliga antaganden om framtida intäkter. Vi ber dig ta del av presentationsmaterialet samt de allmänna villkoren och emissionsvillkoren för Metsä1- och
Metsä2-tilläggsandelar.

VIRKESVOLYM som tagits emot från ägarmedlemmar
(under de föregående fyra kalenderåren)

VINSTUTDELNING FÖR ETT ÅR utifrån mottagna
virkesvolymer före förskottsinnehållning*

Ägarmedlem

Metsäliitto
Osuuskunta

2 250 m³

Totalt
55 miljoner m³

2 250 m³ / 55 milj. m³
x 10 M€ = 409 €**
Totalt 10 M€
= 409 andelar
dvs. 0,18 € / m³ / år

VINSTUTDELNING I FORM AV METSÄ1-TILLÄGGSANDELAR
efter förskottsinnehållning (7,5 %)***

378 Metsä1tilläggsandelar

-

Vinstutdelning som en medlem utifrån virkeshandelsvolymer
erhållit för ett års virkesvolym under en period på fyra år****

Totalt 0,72 € / m³

-

* Det belopp av vinstutdelning som årligen bestäms av fullmäktige och som delas ut till ägarmedlemmarna utifrån mottagna virkesvolymer. Metsäliitto
Osuuskuntas fullmäktige beslutar årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning på förslag av styrelsen. Det finns inga garantier för utdelning.
** En medlems andel av vinstutdelningen för ett år utifrån mottagna virkesvolymer = Virkesvolym som tagits emot från en medlem (2 250 m³) /
Virkesvolym som tagits emot från alla medlemmar (55 milj. m³) x Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning för ett år utifrån mottagna virkesvolymer (10 M€).
*** Andelen förskottsinnehållning kan variera mellan medlemmarna enligt Skatteförvaltningens bestämmelser.
**** I detta fiktiva exempel ska en medlem under en period på fyra år få en utdelning på sammanlagt 0,72 € / m³ = 4 år x 0,18 € / m³ / år för en mottagen
virkesvolym för ett år utifrån virkeshandelsvolymerna. 0,72 € / m³ som anges i exemplet bygger på avrundade siffror för det fiktiva vinstutdelningsåret 2022
och har beräknats utifrån antagandet att den virkesvolym som tagits emot från alla medlemmar ska vara konstant, dvs. 55 milj. m³, under de föregående fyra
kalenderåren och vinstutdelningen ungefär 10 M€ / år under en period på fyra år utifrån de mottagna virkesvolymerna.
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VINSTUTDELNING

EXEMPEL PÅ HUR INTÄKTER AV VIRKESHANDELN PLACERAS I METSÄ1-TILLÄGGSANDELAR
OCH PÅ HUR GILTIGHETSTIDEN FÖRLÄNGS GENOM VIRKESAFFÄRER

TILLÄGGSANDELARNAS
GILTIGHETSTID
Metsä1-tilläggsandelarna gäller i 10 år räknat från
utgången av det år som de tecknades eller erhölls. Efter
detta konverteras de till Metsä2-tilläggsandelar med
lägre ränta, om deras giltighetstid inte har förlängts
genom virkesaffärer med Metsä Group.
Genom nya virkesaffärer förlängs giltighetstiden för
Metsä1-tilläggsandelarna till högst 20 år till den del det
gäller dina intäkter av virkeshandeln. Det innebär att
varje euro* som du får i intäkt av virkeshandeln av Metsäliitto Osuuskunta automatiskt förlänger giltighetstiden
för en av dina befintliga Metsä1-tilläggsandelar med tio
år räknat från utgången av den nuvarande giltighetstiden. Konverteringen av samma Metsä1-tilläggsandel till
Metsä2-tilläggsandel kan framskjutas flera gånger, men
konverteringstidpunkten kan för ingen enskild flyttning framflyttas längre än 20 år i framtiden, räknat från
utgången av det kalenderår, under vilket den virkeslikvid
som är grund för framskjutningen har mottagits.

VAD FÖRBLIR OFÖRÄNDRAT
DEN 1 JANUARI 2022?
•

Stadgeenliga grundandelar och villkoren för dem

•

Placeringarna i A- och B-tilläggsandelarna förblir oförändrade. Du kan själv säga upp dem och
uppsägningsvillkoren ändras inte. A-tilläggsandelarna kan konverteras till Metsä1-tilläggsandelar

•

Kapitalbonus och villkoren för den*

•

Bonus som samlas från virkeshandel och skogsvård samt andra kundförmåner

•

Fullmäktige beslutar om vinstutdelning på sitt
vårsammanträde, och andelsräntorna och annan
vinstutdelning betalas efter sammanträdet

•

Grundandelarna ska vara betalda till fullt belopp
innan du kan placera i tilläggsandelar

—
VAD KOMMER ATT FÖRÄNDRAS
DEN 1 JANUARI 2022?
•

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är sex månader räknat från utgången av uppsägningsåret. Uppsägningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna kan inte återkallas senare.
Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har dock rätt att senarelägga återbetalning, rätt som fastställs i Metsäliitto
Osuuskuntas stadgar, om återbetalningen enligt styrelsens omfattande bedömning kunde äventyra andelslagets betalningsförmåga eller bevarande av dess solvens
på en tillräcklig nivå. Dessutom har Metsäliitto Osuuskunta rätt att lösa in alla Metsä1- och/eller Metsä2-
tilläggsandelar eller en del av andelarna.
* Avrundat nedåt till närmaste hela euro för varje enskild avräkning och
minskat med den mervärdesskatt eller motsvarande skatter och avgifter
som tillämpas samt förskottsinnehållningens belopp.

I det fiktiva exemplet gör en ägarmedlem en placering i Metsä1-tilläggsandelar till ett belopp
av 10 000 € av sina intäkter av virkeshandeln under 2022. År 2024 får ägarmedlemmen en
virkeshandelsintäkt på 7 000 € som medlemmen samma år placerar i nya Metsä1-tilläggsandelar.

Metsä1-placering 2022

Metsä2

Metsä1-placering 2024

(1 000 €)

2022

Placeringar
i Metsä1

10

Metsä1
totalt

10

Metsä2
totalt

2023

2024

Metsä2

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

17

17

17

17

17

17

17

17

14

14

7

3

3

10

7

10
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Virkesaffären 2024 förlänger giltighetstiden för Metsä1-tilläggsandelar,
som förvärvats under 2022, med 10 år till utgången av 2042
till den del det gäller beloppet på 7 000 €.
Av placeringen på 10 000 € under 2022 konverteras 3 000 € till Metsä2.

•

I Metsä1-tilläggsandelar kan ägarmedlemmarna
placera Metsäliitto Osuuskuntas andelsräntor
eller pengar som ägarmedlemmarna har fått för
det virke som de sålt till Metsä Group

•

Besparingar eller inkomster från andra källor kan
inte placeras i Metsä1-tilläggsandelar

•

Inga nya placeringar kan göras i A- och B-tilläggs
andelar*

•

En del av andelslagets årliga vinstutdelning
delas ut i form av Metsä1-tilläggsandelar mellan
de ägarmedlemmar som Metsä Group har tagit
emot virke av under de fyra föregående kalenderåren. Vid vinstutdelningen 2022 beaktas exempelvis de volymer timmer och massaved som
tagits emot under 2018–2021

•

I stället för A-tilläggsandelen blir Metsä1-tilläggsandelen teckningsobjekt för Kapitalbonus*

•

Kapitalbonus-teckningsrätt kommer till genom
placeringar i Metsä1-tilläggsandelar

•

Efter avräkningen av köpesumman, dvs. i praktiken när ett mätbesked över virkeshandeln har
upprättats, är det inte längre möjligt att placera i
tilläggsandelar

Intäkten av virkeshandeln under 2024 förlänger automatiskt giltighetstiden för de Metsä1-tilläggsandelar som
förvärvats under 2022 till den del det motsvarar 7 000 €,
dvs. 7 000 Metsä1-tilläggsandelar.

De 7 000 Metsä1-tilläggsandelar som förvärvats under
2024 konverteras till Metsä2-tilläggsandelar efter 2034,
eftersom deras giltighetstid inte har förlängts genom
virkesaffärer.

Efter förlängningen av giltighetstiden konverteras 7 000
stycken av de tilläggsandelar som förvärvats under 2022
till Metsä2-tilläggsandelar först efter utgången av 2042
och återstående 3 000 stycken enligt den ursprungliga
giltighetstiden efter utgången av 2032.

Dessutom kan ägarmedlemmen placera tillbaka erhållna
andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. Varje placering av
räntor tillbaka i Metsä1-tilläggsandelar omfattas en giltighetstid på 10 år, varefter tilläggsandelarna konverteras
till Metsä2-tilläggsandelar, om deras giltighetstid inte har
förlängts genom virkesaffärer.

Metsä1-tilläggsandelar är de enda tilläggsandelar
som ägarmedlemmarna kan göra placeringar i

* Ägarmedelmmar har möjlighet att teckna A-tilläggsandelar med Kapitalbonus som samlats före 2022 under dess bruksperiod kalenderåren 2022–2023,
om ägarmedlemmarna fortfarande har A-tilläggsandelar och om Kapitalbonus anknyter till andelarna. Alternativt kan de aktuella teckningsrättigheterna,
likaså alla andelsräntor, placeras i Metsä1-tilläggsandelar.
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KONVERTERING AV TILLÄGGSANDELAR

Du kan konvertera dina nuvarande
A-tilläggsandelar till Metsä1tilläggsandelar
Metsäliitto Osuuskuntas A- och B-tilläggsandelar som
redan varit tillgängliga för teckning kan tecknas enligt
emissionsvillkoren till den 31 december 2021.* Nya Aoch B-tilläggsandelar kan inte längre tecknas från och
med den 1.1.2022*, med undantag för medlemmarnas rätt att teckna A-tilläggsandelar med Kapitalbonus som har införtjänats före 2022, vilken under vissa
förutsättningar under åren 2022–2023 kan användas
för att teckna A-tilläggsandelar under Kapitalbonusens
bruksperiod. Alternativt kan ägarmedlemmarna även
använda Kapitalbonus för teckning av Metsä1-tilläggsandelar från och med den 1 januari 2022 i enlighet med
dess bruksperiod.

Ägarmedlemmarnas A- och B-tilläggsandelar gäller på
de tidigare villkoren. Om du så önskar kan ägarmedlemmarna dock utan kostnad konvertera sina A-tilläggs
andelar till samma antal Metsä1-tilläggsandelar, dvs.
konverteringsförhållandet är 1:1. Konvertering av medlemmarnas A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar
kräver inte virkesaffärer.
Konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar börjar gälla efter utgången av det kalenderår som
Metsäliitto Osuuskunta tog emot ägarmedlemmens
ansökan om konvertering. Konverteringen av ägarmedlemmens A-tilläggsandelar sker i åldersordningen så att
den äldsta A-tilläggsandelen konverteras först.

SÅ HÄR KONVERTERAR DU A-TILLÄGGSANDELARNA
TILL METSÄ1-TILLÄGGSANDELAR

1.

2.

Meddela vilka A-tilläggsandelar som ska
konverteras till Metsä1-tilläggsandelar

Konverteringen sker den 1 januari efter
meddelandet

• med Metsäverkkos konverteringsverktyg eller

• Konverteringen sker i åldersordning med
början från de äldsta andelarna

• genom att lämna in blanketten för ändring av
medlemskapet till Metsäliitto Osuuskuntas
kundtjänst.
Du kan konvertera alla eller en del av dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Begäran om konvertering kan lämnas in när som helst från och med
den 1 oktober 2021.

* Om ägarmedlemmen konverterar A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan Kapitalbonus som eventuellt anknyter
till A-tilläggsandelarna efter konverteringen endast användas för teckning av Metsä1-tilläggsandelar under den återstående
bruksperioden för Kapitalbonus. A-tilläggsandelar som sagts upp kan inte konverteras.
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METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Historiska räntor på grundandelar och tilläggsandelar 2011–2020*
På datum för presentationsmaterialet (den 30 juni 2021) finns det inga andelsräntenivåer
som fullmäktige har bestämt för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar.

Som andelslag gör vi
mer tillsammans

För år

Metsäliitto Osuuskunta är skogsindustrikoncernen
Metsä Groups moderbolag och ett andelslag som ägs
gemensamt av cirka 100 000 skogsägare. Genom samarbete och med hjälp av våra experter kan våra skogar växa
och vara starka och av trä förädlar våra produktions
anläggningar det gemensamma bästa för oss alla.

Vårt mål är att belöna våra ägarmedlemmar genom att
betala ränta på grundandelar och tilläggsandelar. Dessutom är vårt mål att dela vinst utifrån volymer virke som
vi tagit emot av medlemmarna. Metsäliitto Osuuskuntas
fullmäktige beslutar årligen om andelsräntor och annan
vinstutdelning på förslag av styrelsen.

METSÄ GROUPS AFFÄRSVERKSAMHETSOMRÅDEN
VID UTGÅNGEN AV 2020

Grundandelar, %

A-tilläggsandelar, %

B-tilläggsandelar, %

2011

5,5

5,0

4,5

2012

5,5

5,0

4,5

2013

6,5

5,0

4,5

2014

5,5

5,0

4,5

2015

6,0

5,5

3,0

2016

6,0

5,5

2,5

2017

7,0

6,5

2,5

2018

7,5

7,0

2,5

2019

6,5

6,0

2,0

2020

6,0

5,0

1,0

Metsä Group Omsättning 5,1 mrd. € | Antal anställda 9 200
* Uppgifterna gäller historiska räntenivåer och utifrån dem är det inte möjligt att ge några tillförlitliga antaganden om framtida avkastning eller räntenivåer.

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Koncernens moderbolag | Ägs av 100 000 finländska skogsägare

OMLOPPET FÖR ÄGARMEDLEMMARNAS VIRKE
OCH KAPITAL I METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Enligt den nya vinstutdelningsmodellen kan ägarmedlemmarna
utöver andelsplaceringar också få vinstutdelning av andelslaget
genom virkesaffärer med Metsä Group.
METSÄ FOREST

METSÄ WOOD

METSÄ FIBRE

METSÄ BOARD

METSÄ TISSUE

Virkesanskaffning och
skogstjänster

Träprodukter

Massa och sågvaror

Kartong

Omsättning:
0,4 mrd. €

Omsättning:
1,8 mrd. €

Omsättning:
1,9 mrd. €

Mjukpapper och
pergaminpapper

Antal anställda: 1 600

Antal anställda: 1 300

Antal anställda: 2 400

Omsättning:
1,8 mrd. €
Antal anställda: 840

Placeringar
Andelskapital

Omsättning:
1,0 mrd. €
Antal anställda: 2 500

Virke

Aktiva
skogsägare

Metsäliitto
Osuuskunta

BESKRIVNING AV DET EKONOMISKA LÄGET
OCH DEN SENASTE TIDENS VIKTIGA HÄNDELSER
Finansiell information om Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Group samt
information om den senaste tidens viktiga händelser finns i avsnittet
Taloustietoa och i Metsä Groups meddelandearkiv på Metsä Groups webbplats.
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Vinstutdelning
Andelsränta
Aktivitet i virkeshandeln

1

1
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ANVÄNDNING AV MEDEL OCH VINSTUTDELNINGSPOLITIK

Gemensamma placeringar,
gemensamma vinster
Placeringar i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital stöder andelslagets solvens och betalningsförmåga. Andels
kapitalet stärker Metsäliitto Osuuskuntas och därmed
också Metsä Groups verksamhetsförutsättningar. I takt
med affärsverksamhetens avkastning, strävar Metsäliitto
Osuuskunta till att erbjuda medlemstjänster men också
till att årligen betala en konkurrenskraftig ränta och/eller
annan avkastning ur överskottet till medlemmarna.
Enligt Metsäliitto Osuuskuntas nuvarande vinstutdelningspolitik (som gäller på datumet för presentationsmaterialet, dvs. den 30 juni 2021) är syftet att betala ut
cirka hälften av det operativa nettoresultatet till ägarmedlemmarna i form av andelsränta samt Metsä1-
tilläggsandelar som virkeshandelsbaserad vinstutdelning.
Vinstutdelningen följer fluktuationer i Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Groups ekonomiska operativa netto
resultat, dock så att stora årliga variationer jämnas ut.
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Den gällande vinstutdelningspolitiken har som mål
att vinstutdelningen på grundval av mottaget industriellt gagnvirke ska utgöra 10–15 % av den totala årliga
vinstutdelningen och att återstoden av vinstutdelningen ska betalas som andelsräntor på grundandelar
och tilläggsandelar.
Enligt Metsäliitto Osuuskuntas nuvarande vinstutdelningspolitik vid utdelning av andelsräntor är avsikten
att rikta den största avkastningen till grundandelar och
Metsä1-tilläggsandelar. Metsä1-tilläggsandelskapitalet
som uppmuntrar till aktiv virkeshandel är ett betydande
objekt för vinstutdelning och syftet är att bland tilläggsandelar betala den högsta andelsräntan till Metsä1-tilläggs
andelarna. Avkastningen för Metsä2-tilläggsandelar och
A-tilläggsandelar är i regel mindre än för grundandelar
och Metsä1-tilläggsandelar. Avkastningen på B-tilläggs
andelar är i sin tur i regel lägre än den avkastning som
betalas för Metsä2-tilläggsandelar och A-tilläggsandelar.

RISKER MED PLACERINGAR

RISKER FÖRKNIPPADE MED DET
MAKROEKONOMISKA LÄGET

RISKER I ANSLUTNING TILL
ANDELSPLACERINGAR

•

Coronaviruspandemin kan ha en negativ effekt på
efterfrågan på Metsä Groups produkter och deras lönsamhet.

•

Betalningsoförmåga kunde leda till förlust av det kapital som är placerat i grund- och tilläggsandelar.

•

•

Begränsningar av den internationella handeln och geopolitiska kriser kan ha en negativ effekt på efterfrågan
på Metsä Groups produkter och deras lönsamhet.

En minskning av utdelningsbart överskott kunde
påverka Metsäliitto Osuuskuntas förmåga att betala
ränta, överskottsåterbäring eller annan avkastning.

•

•

Försämrad tillgång till finansiering eller dyrare finansiering kan ha en negativ effekt på pris och tillgång på
det främmande kapital som Metsä Group behöver.

Medlem får inte omedelbar tillgång till det belopp som
betalas tillbaka för uppsagda tilläggsandelar och styrelsen har rätt att senarelägga återbetalningen av
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar.

•

Det maximala beloppet av grund- och tilläggsandelar
som årligen återbetalas har begränsats i andelslagets
stadgar.

•

Ingen ränta eller värdestegring betalas på återbetalningen av grund- och tilläggsandelar då medlemskapet avslutas.

•

Återbetalningen av det erlagda beloppet eller det
nominella värdet av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar kan senareläggas.

•

Grund- och tilläggsandelar kan inte överlåtas till ickemedlemmar och de har ingen andrahandsmarknad.

•

Andelslaget har rätt att lösa in Metsä1- och Metsä2-
tilläggsandelar till deras nominella värde.

•

Metsä1-tilläggsandelarna omvandlas enligt stadgarna
automatiskt till Metsä2-tilläggsandelar, för vilka det
betalas en lägre avkastning än för Metsä1-tilläggs
andelar.

•

Förändringar i beskattningen kan påverka nettoavkastningen.

BRANSCHRISKER
•

•

•

Förändringar i konkurrensomgivningen och därav föranledd försämrad marknadsbalans för huvudprodukterna, särskilt massa, kan ha en negativ effekt på prisnivå och lönsamhet av Metsä Groups produkter.
Nationell eller EU-reglering med anknytning till hållbar
utveckling kan ha en negativ effekt på användningen
av trä och därmed Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och lönsamhet.
Oförutsedda förändringar i kostnader för och tillgång
av de viktigaste produktionsfaktorerna kan påverka
Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten.

RISKER FÖRKNIPPADE MED METSÄLIITTO
OSUUSKUNTA OCH METSÄ GROUP
•

En realisering av kredit- eller andra motpartsrisker kan
ha en negativ effekt på Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten.

Ordningsföljden för presentationen av riskerna avser inte
indikera sannolikheten för att de realiseras eller deras
eventuella inverkan på Metsäliitto Osuuskuntas och/eller
Metsä Groups affärsverksamhet. Beskrivningen av riskfaktorerna i detta uppslag grundar sig på den information
och de uppskattningar som har varit tillgängliga då presentationsdokumentet har daterats och är av den anledningen inte nödvändigtvis heltäckande.

•

Nya utvecklingsprojekt som misslyckas kan förorsaka
ekonomiska förluster.

•

En realisering av ansvars- och kontinuitetsrisker kan
ha en negativ effekt på Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten.

•

Förändringar i andels- och tilläggsandelskapitalet kan
ha en negativ inverkan på Metsä Groups verksamhetsförutsättningar.

Det mer omfattande innehållet i de riskrubriker som finns
i detta uppslag presenteras i presentationsmaterialet om
Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar.

•

En realisering av företagssäkerhetsrisker kan ha en
negativ effekt på Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten.

•

En realisering av personalrisker kan ha en negativ
effekt på Metsä Groups verksamhetsförutsättningar
och försämra lönsamheten.

Riskfaktorer
Placeringar i tilläggsandelar är förknippade med bland
annat sådana risker som beskrivs i detta uppslag. Även
sådana risker och osäkerhetsfaktorer som inte beskrivs
här, eftersom de är okända eller ringa för tillfället, kan
påverka Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Groups
affärsverksamhet och den avkastning som betalas för
grund- och tilläggsandelar. Då man gör placeringsbeslut, ska man beakta riskerna och andra uppgifter som
beskrivs i presentationsdokument, andelslagets stadgar
och tilläggsandelarnas emissionsvillkor.
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Q&A

Frågor och svar
När börjar förändringen gälla?
De nya slagen av tilläggsandelar införs den 1 januari
2022. Det första beslutet om vinstutdelning enligt den
nya modellen fattas våren 2022. Beslut om andelsräntorna på Metsä1-tilläggsandelarna fattas första gången
våren 2023.
Från och med ingången av oktober 2021 kan ägarmedlemmarna meddela hur många A-tilläggsandelar de vill
konvertera till Metsä1-tilläggsandelar. Ägarmedlemmarna
behöver inte konvertera alla andelar på en gång, om de
inte vill. Ägarmedlemmarna behöver inte vidta några
åtgärder om de vill behålla A-tilläggsandelarna.
Framöver betalas alla andelsräntor på grundandelar
och tilläggsandelar till ägarmedlemmarnas bankkonton, om ägarmedlemmarna inte på nytt tar ställning till
vart andelsräntorna går. Från ingången av 2022 betalas
andelsräntorna antingen på kontot eller så kan de placeras tillbaka i Metsä1-tilläggsandelar.

—
Ska jag skjuta upp virkesaffärerna till 2022 för att
kunna få nya Metsä1-tilläggsandelar i form av vinstutdelning?
Det finns ingen anledning att skjuta upp virkesaffärerna. Virke som tagits emot redan under 2021 räknas
också in när de andelar som möjligen delas ut i form av
Metsä1-tilläggsandelar fastställs våren 2022 enligt den
virkesvolym som tagits emot under de fyra kalenderår
som föregått Metsäliitto Osuuskuntas eventuella vinstutdelning (i detta fall den virkesvolym som tagits emot
under 2018–2021). Därför finns det inget behov av att
skjuta upp virkesaffärerna till 2022.
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Framöver ska den vinstutdelning som bygger på virkesmottagningen beräknas enligt de sammanlagda volymer
virke som tagits emot från ägarmedlemmar under de fyra
föregående åren.
Om du så önskar kan ägarmedlemmarna utan kostnad
konvertera sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggs
andelar. Konverteringen kräver inga virkesaffärer. Konverteringen sker på en särskild begäran och börjar gälla
efter utgången av det år som begäran om konvertering
togs emot.

—
Metsä1-tilläggsandelarna gäller i tio år och giltighetstiden fortsätter automatiskt genom virkesaffärer
under de därpå följande tio åren. Innebär det i så fall
att det lönar sig att sälja virke bara en gång på tio år?
Nej, eftersom varje euro från virkeshandeln förlänger giltighetstiden för en befintlig Metsä1-tilläggsandel med tio
år räknat från utgången av den nuvarande giltighetstiden.
Dessutom är det möjligt att teckna en ny Metsä1-tilläggs
andel med varje euro som erhållits som intäkt av virkeshandeln. Det innebär att du därför inte bör skjuta upp
virkesaffärerna, eftersom intäkterna från virkeshandeln
förlänger giltighetstiden för Metsä1-tilläggsandelar med
början från den äldsta tilläggsandelen. Konverteringen
av samma Metsä1-tilläggsandel till Metsä2-tilläggsandel
kan framskjutas flera gånger, men konverteringstidpunkten kan för ingen enskild flyttning framflyttas längre än
20 år i framtiden, räknat från utgången av det kalenderår,
under vilket den virkeslikvid som är grund för framskjutningen har mottagits.

Vad händer med Kapitalbonus?
Kapitalbonusen förblir oförändrad. Kapitalbonus som
samlats från och med den 1 januari 2022 kan dock
endast användas för Metsä1-tilläggsandelar. Med Kapitalbonus som samlats före 2022 är det alternativt
också möjligt att teckna A-tilläggsandelar enligt deras
bruksperiod under kalenderåren 2022–2023, om ägarmedlemmen fortfarande har A-tilläggsandelar och om
Kapitalbonus anknyter till andelarna. Om du så önskar får A-tilläggsandelarna konverteras till Metsä1-
tilläggsandelar. Om en ägarmedlem har konverterat alla
A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan ägarmedlemmen inte längre använda Kapitalbonus till
A-tilläggsandelar, utan enda möjliga användningsändamålet är då Metsä1-tilläggsandelar.

—
Vad händer med grundandelarna?

Kommer utdelningen att förändras
– är vinstutdelningen lika stor som förut?
På samma sätt som tidigare beslutar fullmäktige årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning på förslag av styrelsen. Syftet är att i enlighet med vinstutdelningspolicyn dela ut i genomsnitt hälften av Metsäliitto
Osuuskuntas vinst som vinstutdelning till medlemmarna
– på samma sätt som tidigare. Det är inte meningen att
ändra detta. Framöver är dock syftet att dela ut en del av
vinstutdelningen i form av vinstutdelning som Metsä1-
tilläggsandelar baserad på virkeshandel.

—
Var kan jag få mer information?
Mer information finns i presentationsmaterialet om
Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar på
metsaforest.com/placeringsalternativ. Dessutom kan
du kontakta din skogsexpert.

Det sker inga förändringar i ägarmedlemmarnas skyldighet att placera i grundandelar enligt Metsäliitto
Osuuskuntas stadgar. Vid utdelning av andelsräntor är
avsikten att rikta den största avkastningen till grundandelar och Metsä1-tilläggsandelar. Fullmäktige beslutar
dock årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning
på förslag av styrelsen.
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