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Tietoa Nokian Renkaiden osakkeesta 

Osakepääoma ja osakkeet

Nokian Renkaiden osake noteerattiin ensimmäisen kerran Nasdaq 

Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi vuoteen 2007) päälistalla 1.6.1995. 

Yhtiössä on vain yhdenlajisia osakkeita ja jokaisella osakkeella on 

yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Osinkoon oikeuttavien osak-

keiden lukumäärä 31.12.2016 oli 135 911 695 kappaletta.

» Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/

tietoa-osakkeesta/

Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto vuonna 2016

Vuoden 2016 lopussa Nokian Renkaiden osakkeen kurssi oli 35,42 

euroa eli 7,0 % enemmän kuin edellisen vuoden päätöskurssi 33,10 

euroa. Vuoden 2016 aikana Nokian Renkaiden osakkeen korkein 

noteeraus oli 36,74 euroa (2015: 37,57) ja alin noteeraus 27,48 euroa 

(19,23). Vuoden aikana Nokian Renkaiden osaketta vaihdettiin Nas-

daq Helsinki Oy:ssä yhteensä 138 561 065 kappaletta (195 229 321). 

Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 4 813 992 237 euroa 

(4 458 277 859).

Nokian Renkaiden osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoeh-

toisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten esimerkiksi Bats CXE:ssä, Tur-

quoisessa ja BATSissa. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla 

kaupankäyntipaikoilla yhteensä 127 537 938 kappaletta vuonna 2016.

Osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 135 911 695 kappaletta. 

» Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/osakekurssi/

Osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallituksen osinkopolitiikkana on ollut esittää yhtiökokouk-

sen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattelee yhtiön tuloskehitystä. 

lituksen päättämiin tarkoituksiin. Uusia osakkeita annettaessa mer-

kintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeista 

maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä pää-

töksestä lukien. Samalla mitätöitiin muut voimassaolevat hallituksen 

valtuutukset osakeannista ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä. 

Vuoden 2016 yhtiökokous

Nokian Renkaiden yhtiökokous 12.4.2016 valtuutti hallituksen päät-

tämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön 

vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osake-

määrä on 3,7 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämi-

seksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoit-

tamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käy-

tettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on halli-

tuksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee 

perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. 

Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin 

julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen 

voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein 

julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen 

voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomista-

jien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouk-

seen asti, kuitenkin enintään 12.10.2017 asti.

Henkilöstön optiojärjestelmä 2010

Nokian Renkaiden 8.4.2010 pidetty yhtiökokous päätti optio-oikeuk-

sien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian 

Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomis-

tajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on 

tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamis-

järjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjän-

teiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on 4 000 000 kappaletta. Optio-oikeuk-

sista 1 320 000 merkittiin tunnuksella 2010A, 1 340 000 tunnuksella 

2010B ja 1 340 000 tunnuksella 2010C. Optio-oikeuksilla voi alku-

peräisten ehtojen mukaan merkitä Nokian Renkaat Oyj:n uusia tai 

Osingonjakopolitiikka päivitettiin vuonna 2015. 

Nokian Renkaiden osinkopolitiikka vuosille 2016–2018: yhtiön 

tavoitteena on tarjota vakaa tai korkeampi absoluuttinen osinko per 

osake vuosina 2016–2018 (kolmannen tehtaan investoinneista huo-

limatta). Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % 

nettovoitosta.

Hallituksen valtuudet

Vuoden 2012 yhtiökokous

Nokian Renkaiden yhtiökokous 12.4.2012 valtuutti hallituksen päät-

tämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai 

antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeut-

tavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan otta-

minen) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa 

joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuu-

tuksen enimmäismäärä vastaa noin 19 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuk-

sia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-

desta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kai-

kista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten eri-

tyisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden 

tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksetta-

van vastikkeen määrä. Valtuutus päätettiin antaa käytettäväksi hal-

TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016–2018*

Markkinoita nopeampi kannattava kasvu

Markkinoita 
nopeampi 
kasvu 

Tavoitteemme on saavuttaa keskimääräinen vuotui-
nen kasvu, joka on korkeampi kuin kohdemarkkinoi-
den kasvu. Tämä tarkoittaa, että tavoitteenamme 
on kasvaa orgaanisesti nopeammin kuin renkaiden 
jälkimarkkinat. Nykyisillä markkinanäkymillä tästä 
seuraisi vähintään 4–5 %:n myynnin keskimääräinen 
vuotuinen kasvu kaudella 2016–2018.

Terve 
kannattavuus

Tavoitteena on säilyttää teollisuudenalan paras 
liikevoittotaso, minimissään 22 %.

Hyvä tuotto 
osakkeenomis-
tajille 

Tavoitteemme on tarjota vakaa tai korkeampi 
absoluuttinen osinko per osake vuosina 2016–2018 
(kolmannen tehtaan investoinneista huolimatta). 
Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa 
osinkona vähintään 50 % nettovoitosta

*vakailla valuuttakursseilla

Osaketiedot

Markkina Nasdaq Helsinki

ISIN FI0009005318

Tunnus NRE1V

Reuters-tunnus NRE1V.HE

Bloomberg-tunnus NRE1V:FH

Lista OMXH Suuret yhtiöt

Toimiala Tires & Rubber

Osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 135 911 695
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sen hallussa olevia osakkeita yhteensä enintään 4 000 000 kappa-

letta. Hallitus on jakanut optiot keväällä 2010 (2010A-optiot), 2011 

(2010B-optiot) ja 2012 (2010C-optiot).

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta oli optio-oikeudella 

2010A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu kes-

kikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2010 eli 18,14 euroa, 

optio-oikeudella 2010B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla 

painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2011 eli 

32,90 euroa ja optio-oikeudella 2010C Nokian Renkaat Oyj:n osak-

keen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–

30.4.2012 eli 35,30 euroa.

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai vastaavia varoja vapaan oman 

pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen mer-

kintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alka-

misen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai 

jaettavan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman 

palautuksen täsmäytyspäivänä. 

Osakkeiden merkintäaika:

optio-oikeudella 2010A 1.5.2012–31.5.2014

optio-oikeudella 2010B 1.5.2013–31.5.2015

optio-oikeudella 2010C 1.5.2014–31.5.2016.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi nousta vuoden 2010 

optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 

4 000 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään 

yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksiin 

2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto velvoi-

tetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhtey-

dessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-

oikeuksista saadusta tulosta.

» Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio- 

oikeudet/

Henkilöstön optiojärjestelmä 2013

Nokian Renkaiden 11.4.2013 pidetty yhtiökokous päätti optio-oikeuk-

sien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian 

Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomis-

tajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on 

tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamis-

järjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjän-

teiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 3 450 000 kappa-

letta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 1 150 000 mer-

kitään tunnuksella 2013A, 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013B 

ja 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013C. Optio-oikeudet oikeut-

tavat merkitsemään yhteensä enintään 3 450 000 yhtiön uutta tai 

sen hallussa olevaa osaketta. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuk-

sien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 

2,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä 

mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia 

osakkeita.

Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2013A 

oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki 

Oy:ssä 1.1.–30.4.2013 eli 32,26 euroa, optio-oikeudella 2013B osak-

keen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.1.–

30.4.2014 eli 29,54 euroa ja optio-oikeudella 2013C osakkeen vaih-

dolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.1.–30.4.2015 

eli 24,42 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai vastaavia varoja vapaan oman 

pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen mer-

kintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alka-

misen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai 

jaettavan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman 

palautuksen täsmäytyspäivänä. Tämänhetkinen merkintähinta optio-

oikeudella 2013A on 27,86 euroa/osake, optio-oikeudella 2013B 26,59 

euroa/osake ja optio-oikeudella 2013C 24,42 euroa/osake.

Osakkeiden merkintäaika:

optio-oikeudella 2013A 1.5.2015–31.5.2017

optio-oikeudella 2013B 1.5.2016–31.5.2018

optio-oikeudella 2013C 1.5.2017–31.5.2019.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi nousta vuoden 2013 

optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 

3 450 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään 

yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksiin 

2013 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto velvoi-

tetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhtey-

dessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-

oikeuksista saadusta tulosta.

» Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio- 

oikeudet/

Optio-oikeudet Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla

Nokian Renkaiden optio-ohjelman 2010 optio-oikeudet 2010C otet-

tiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle 1.5.2014 alkaen. 2010C-optioi-

den ylin noteeraus oli 4,03 euroa ja alin 0,51 euroa ja vaihtoa vuo-

den aikana yhteensä 612 418 kappaletta.

Nokian Renkaiden optio-ohjelman 2013 optio-oikeudet 2013A 

otettiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle 4.5.2015 alkaen. 2013A-opti-

oiden ylin noteeraus oli 8,77 euroa ja alin 3,22 euroa ja vaihtoa vuo-

den aikana yhteensä 981 934 kappaletta.

Nokian Renkaiden optio-ohjelman 2013 optio-oikeudet 2013B 

otettiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle 2.5.2016 alkaen. 2013B-opti-

oiden ylin noteeraus oli 10,42 euroa ja alin 5,08 euroa ja vaihtoa vuo-

den aikana yhteensä 667 359 kappaletta.

» Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio- 

oikeudet/

Osakepalkkiojärjestelmä 2016

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti keväällä 2016 konsernin kan-

nustinjärjestelmien uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on jär-

jestelmien selkiyttäminen ja parantaminen sekä kilpailukykyisen 

palkkiojärjestelmän tarjoaminen koko henkilöstölle.

Nokian Renkaiden uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 

tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet 

yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden 

sitouttaminen yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 5 % 

konsernin henkilöstöstä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme yhden vuoden ansain-

tajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus päät-

tää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat 

tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palk-

kio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin liikevoittoon ja lii-

kevaihtoon. Ansaintajaksolta 2016 maksettavat palkkiot vastaavat 

yhteensä enintään noin 515 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisäl-

täen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 maksetaan vuonna 

2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella 

pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja 

veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde 

päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti 

makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille 

asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava 25 % koko jär-
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jestelmän perusteella ansaitsemiensa brutto-osakkeiden määrästä, 

kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen brutto-

vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan 

kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Johdon osakkeenomistus

Nokian Renkaiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 

31.12.2016 yhteensä 64 064 Nokian Renkaiden osaketta. Nokian 

Renkaiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät omistaneet 

31.12.2016 kaupankäynnin kohteena olevia Nokian Renkaiden 

optiotodistuksia. Nokian Renkaiden hallituksen jäsenet ja toimi-

tusjohtaja omistivat yhteensä 60 000 optiotodistusta, jotka eivät 

vielä vuonna 2016 olleet kaupankäynnin kohteena. Osakkeiden ja 

kaupankäynnin kohteina olevien optiotodistusten edustama osuus 

yhtiön kokonaisäänimäärästä on 0,1 %.

Osakkeen tunnistetiedot

ISIN-koodi........................................................................FI0009005318

Kaupankäyntitunnus..................................... NRE1V (Nasdaq Helsinki)

Valuutta........................................................................................... euro

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 

omistusosuusmuutokset vuonna 2016

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 11.1.2016, 

15.1.2016, 22.1.2016, 16.2.2016, 4.3.2016, 9.3.2016, 10.3.2016, 

14.3.2016, 18.3.2016, 22.4.2016, 2.5.2016, ja 3.5.2016 ilmoitukset, 

joiden mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus, 

tai yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista, on noussut 

yli 5 %:n rajan 8.1.2016, 14.1.2016, 21.1.2016, 15.2.2016, 3.3.2016, 

8.3.2016, 9.3.2016, 11.3.2016, 17.3.2016, 21.4.2016, 29.4.2016, ja 

2.5.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 

14.1.2016, 21.1.2016, 25.1.2016, 18.2.2016, 7.3.2016, 11.3.2016, 

16.3.2016, 21.3.2016, 23.3.2016, ja 25.4.2016 ilmoitukset, joiden 

mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus, tai yhtiön 

välillinen osakeomistus Nokian Renkaista, laski alle 5 %:n rajan 

13.1.2016, 20.1.2016, 22.1.2016, 17.2.2016, 4.3.2016, 10.3.2016, 

15.3.2016, 18.3.2016, 22.3.2016, ja 22.4.2016 tehtyjen osakekaup-

pojen seurauksena.

Nokian Renkaat on vastaanottanut Sprucegrove Investment 

Management Ltd:ltä 26.2.2016 ilmoituksen ja 1.3.2016 korja-

tun ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahasto-

jen omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 %:n rajan 

25.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Nokian Renkai-

den käsityksen mukaan raja on alittunut jo aiemmin johtuen Nokian 

Renkaiden kokonaisosakemäärän kasvusta vuoden 2015 aikana.

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Compa-

nies, Inc.:lta 24.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallin-

noimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n 

rajan 23.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Compa-

nies, Inc.:lta 9.6.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallin-

noimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 

5 %:n rajan 8.6.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Income Fund of 

America:lta (IFA) 15.9.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön 

osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.9.2016 

tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Yksityiskohtaisempaa tietoa liputuksista on saatavilla osoitteesta 

www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/liputusilmoitukset/.
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