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Arvoisa Osuuskunta KPY:n omistaja

KPY on muuttunut puhelinyhtiöstä teolliseksi omistajaksi
KPY:n toiminnan tarkoitus on omistaja-arvon kasvattaminen sijoitustoiminnan keinoin, tukien samalla jäsenten taloudenpitoa ja elinkeinoa. KPY siirsi viime vuoden
heinäkuussa omistamansa teleliiketoiminnan DNA Oy:lle ja sai vastineeksi yhtiön
osakkeita. KPY:n merkittävimmät omistukset ovat tällä hetkellä 13 prosentin osuus
tietoliikennekonserni DNA Oy:stä, 86 prosentin osuus tietotekniikkapalveluja tarjoavasta Enfo Oyj:stä, 61 prosentin osuus tele- ja sähköverkkojen rakentamista ja
kunnossapitoa harjoittavasta Voimatel Oy:stä. KPY etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita, erityisesti toimintansa jo vakiinnuttaneita ja hyvät tuottonäkymät omaavia
listaamattomia yrityksiä.
KPY jakoi omistajilleen historiansa suurimman tuoton
Yhtiön 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi omistajat saivat osuuskorkoa 1,25 euroa
osuudelta. Tämän mahdollisti viime vuoden 9,3 miljoonan euron tulos (7,6 miljoonaa euroa vuonna 2006). Osuustodistuksen kauppahinta on tuplaantunut kuluneen
vuoden aikana tämänhetkiselle noin kahdenkymmenen euron tasolle (osuus jaettiin
viime joulukuussa sataan osaan, jonka johdosta aiemmin yhden osuuden omistanut
taho omistaa nyt sata osuutta ja saa kertoa hinnat sadalla). Osuuskunnan hallitus on
vahvistanut viime joulukuussa osuuden käypää arvoa kuvastavaksi liittymismaksuksi neljäkymmentä euroa.
KPY:n tytäryhtiö Kuopion Puhelin Sijoitus Oy ryhtyy ostamaan KPY:n osuuksia
Osuuksien osto tapahtuu Privanet Pankkiiriliikkeen välityksellä. Myyntitoimeksiannon voi tehdä Privanetin lisäksi Kuopion Osuuspankin Kauppa-torin konttorissa, osoitteessa Puijonkatu 25. Osuuksien ostamisen tarkoitus on parantaa osuuksien
vaihdantaa ja hinnanmuodostuksen edellytyksiä. Tavoitteena on ostaa osuuksia pitkällä aikajänteellä ja vakaalla hintatasolla. Yhtiö pidättää myös oikeuden olla esittämättä lainkaan ostotarjousta.
Jäsenpalvelut

KPY:n jäsenpalveluja hoitaa Javeco Oy: ilmaisnumero 0800 393 005, käyntiosoite
Maaherrankatu 27, Kuopio.
Arvo-osuustilien osoitteenmuutokset ja muut osuutta koskevat muutokset voi tehdä
omaan tilinhoitajayhteisöön, eikä niitä tarvitse ilmoittaa jäsenpalveluun tai
KPY:lle.
Huom! Puhelin-, laajakaista- ja tv-asioista saa lisätietoa DNA:n ilmaisnumerosta
0800 393 004 tai vaihteen kautta numerosta (017) 302 211.
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Uudistuneet www.kpy.fi –sivut
KPY:n internetsivuilta löytyy päivitettyä tietoa muun muassa osuuksien hintanoteerauksista.
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Osuuskoron kehitys
KPY jakoi omistajilleen historiansa suurimman tuoton: 1,25 euroa
osuudelta. Yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa.
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