Omistajatiedote 2/2010

Osuuskunta KPY – yhteisen
tulevaisuuden rakentaja

Arvoisa Osuuskunta
KPY:n omistaja
Osuuskunta KPY:n tulos tammi-kesäkuulta 2010 oli 6,4 (vuoden 2009 tammi-kesäkuulta 10,5) miljoonaa euroa. Tulos
muodostui pääosin tytäryhtiöiden maksamista osingoista.
Osuuskunta KPY:n omavaraisuusaste oli 74 (71) prosenttia ja
maksuvalmius hyvä.
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Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuulta 88,9 (83,5) miljoonaa euroa ja tulos 4,8 (-1,3) miljoonaa euroa.
Osuuskunta KPY:n osuustodistuksilla on käyty vilkkaasti
kauppaa. Vuoden alkupuoliskolla hinta oli 18–19 euroa osuustodistukselta. Kesäkuusta lähtien hinta on ollut 20 euroa
osuustodistukselta. Tämä antaa toukokuussa jaettuun 1,10
euron osuuskorkoon suhteutettuna noin kuuden prosentin
korkotuoton.
Panostamme avoimeen tiedonkulkuun ja omistajiemme
informointiin. Tässä omistajatiedotteessa esittelemme tarkemmin KPY:n taloudellisesti
merkittävimmän liiketoimintaalueen, puhe-, data-, televisio- ja
matkaviestinpalvelujen tuottajan
DNA Oy:n.
Lisää tietoa ja yksityiskohtaisemman osavuosikatsauksen löydät
www.kpy.fi -sivustoltamme.
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Lauri Kerman
toimitusjohtaja

Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat
Kuopion Puhelin Oy, KPY Sijoitus
Oy, Enfo Oyj, Voimatel Oy, sekä
Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni.

Lisäksi Osuuskunta KPY -konserni omistaa (Kuopion Puhelin
Oy:n kautta) 10,3 prosenttia DNA
Oy:n osakkeista ja yhden prosentin Elisa Oyj:n osakekannasta.

Enfo Oyj on pohjoismainen ITpalvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia
tietotekniikka- ja tiedonvälityspalveluja.

Voimatel Oy on yksi Suomen
suurimpia sähkö- ja tietoliikenneverkkojen erikoisrakentamisen ja ylläpidon palveluja tuottavia yrityksiä.

Osuuskunta KPY – vahva
tietoliikennealan taustavaikuttaja
Osuuskunta KPY on juuriltaan pohjoissavolaisten ihmisten hyvinvoinnin, elinkeinon sekä aivan erityisesti yhteydenpidon mahdollistaja. KPY
harjoitti suoraan puhelin- ja teleliiketoimintaa vuosina 1883–2007.
Kolme vuotta sitten KPY:n teleliiketoiminnat siirtyivät DNA Oy:lle, ja
KPY sai vastineeksi DNA:n osakkeita.
Liiketoimintojen siirron taustalla oli
alan nopea tekninen kehitys ja toiminnan vaatimien kehityspanosten
keskittäminen. KPY omistaa (Welhokaupan jälkeen) kymmenen prosenttia valtakunnallisesta DNA-tietoliikennekonsernista.
DNA:n juuret ovat suomalaisissa puhelinyhtiöissä, jotka perustivat oman
matkapuhelinyhtiön
kymmenisen
vuotta sitten. Omistajiensa, henkilöstönsä ja kumppaniensa tuella DNA
on kasvanut yhdeksi maamme merkittävimmistä puhe-, data-, matkaviestin- ja televisiopalvelujen tarjoajista. DNA-konserni on hyvä yhdistelmä uusinta osaamista ja vuosikymmenten kokemusta.

DNA osti heinäkuun alusta Sanoma
Oy:ltä Welhon liiketoiminnat. Kaupan myötä DNA:sta tuli Suomen suurin kaapelitelevisiotoimija 43 prosentin markkinaosuudella.
Teollisena, pitkäaikaisena omistajana Osuuskunta KPY pyrkii tuottamaan hyötyä ja hyvinvointia omistajilleen sekä koko maakunnan alueelle. KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan omistamiensa yhtiöiden, kuten DNA:n, arvonkehitystä ja
liiketoimintoja muun muassa hallitustyöskentelyn kautta.

DNA:n omistajat
*Osuuskunta KPY 10 %
Ilmarinen 2 %
Muut omistajat
yhteensä 7 %

*(Kuopion Puhelin Oy:n kautta
Welho-kaupan jälkeen)

Finda Oy
26 %

Sanoma
Television Oy
21 %

PHP Liiketoiminta Oyj 16 %

Oulu ICT Oy 18 %

DNA:n matkapuhelinliittymien määrä

DNA Oy
lukujen valossa
• liikevaihto vuonna 2009
noin 652 miljoona euroa
• liikevoitto noin 63
miljoonaa euroa
• henkilökunta noin 1000
• yli kaksi miljoonaa
matkapuhelinliittymää

Huom! Muistathan, että koti- ja matkapuhelin-, tele-, kaapelitelevisio- ja laajakaistapalveluista vastaa DNA.
Lisätietoja saat DNA:n asiakaspalvelunumerosta 044 144 044 ja www.dna.ﬁ.

Valmistaudu valitsemaan edustajasi:

edustajiston vaalit 8.–17.11.2010

Osuuskunta KPY:n omistajana tärkein vaikutuskanavasi
päätöksentekoon on edustajisto, jonka kokoonpanoon
juuri sinä voit vaikuttaa äänestämällä edustajiston vaaleissa 8.–17.11. Voit olla varma siitä, että äänesi vaikuttaa,
sillä jokaisella omistajalla on käytettävissään tasapuolisesti yksi ääni.
Marraskuun alussa saat kotiisi ehdokaslistan, äänestyslipun sekä palautuskuoren. Ehdokaslista julkaistaan myös
7.11. Savon Sanomissa ja osoitteessa www.kpy.fi. Saatuasi
vaalipostia sinun kannattaa toimia hyvissä ajoin ennen
viimeistä palautuspäivää, jotta äänesi ehtii varmasti mukaan viralliseen laskentaan.

Edustajisto – osuuskunnan
ylin päättävä elin
Osuuskunta KPY koostuu omistajista, edustajistosta (30 henkilöä) sekä
hallituksesta. Marraskuussa 2010
toimitettavassa edustajiston vaalissa
valitaan erovuoroisten tilalle 15 uutta
edustajaa tammikuussa 2011 alkavaksi
kuuden vuoden toimikaudeksi.
Lue lisää edustajiston vaaleista:
www.kpy.fi

Osuuskunta KPY:n jäsenpalvelu arkisin kello 9–15
puhelin: 0800 393 005 (maksuton)
osoite: Suokatu 23, 70100 Kuopio

