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Osuuskunta KPY – yhteisellä
asialla sinun eduksesi

Arvoisa Osuuskunta
KPY:n omistaja
Osuuskunta KPY:n alkuvuosi oli menestyksekäs, tulos tammi- kesäkuulta oli 10,6 miljoonaa
euroa. Tulos muodostui pääosin tytäryhtiöiden maksamista osingoista. Osuuskunta KPY:n
omavaraisuusaste oli 71 prosenttia ja maksuvalmius hyvä.
Osuustodistuksilla on käyty kauppaa muun muassa Privanet Pankkiiriliikkeen kautta, jossa
alkuvuoden keskimääräinen kauppahinta oli seitsemäntoista euroa osuustodistukselta. Tämä
antaa toukokuussa jaettuun yhden euron osuuskorkoon suhteutettuna lähes kuuden prosentin
korkotuoton.
Panostamme avoimeen tiedonkulkuun ja omistajiemme informointiin. Tässä omistajatiedotteessa kuvaamme KPY:n hallinnointia ja juridista rakennetta. Lisää tietoa ja yksityiskohtaisemman osavuosikatsauksen löydät www.kpy.fi -sivustoltamme.

KPY toimii pitkäjänteisesti
Osuuskunta KPY harjoittaa omistus- ja sijoitustoimintaa tavoitteenaan omistaja-arvon kasvu eli
hyvä osuuskorkotuotto omistajilleen sekä osuustodistuksen arvon nousu. Ensisijaisina omistus- ja sijoituskohteina ovat yritykset ja kiinteistöt. KPY:n merkittävimmät omistukset ovat DNA
Oy:ssä, Enfo Oyj:ssä sekä Voimatel Oy:ssä. KPY on merkittävä työllistäjä omistusyhtiöidensä
kautta, joissa työskentelee yhteensä noin 2.000 henkilöä.
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KPY:n omistajamäärä on vakiintunut
Osuuskunnalla on noin 24.000 omistajaa, joista liki 90 prosenttia on Pohjois-Savossa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on suurin yksittäinen omistaja 13,7 prosentin omistusosuudella. Merkittäviä paikallisia omistajia ovat muiden muassa Karelia Finland Oy sekä Olvisäätiö. Yksittäiset omistajat omistavat kuitenkin yhä valtaosan KPY:n osuustodistuksista.

KPY:n rakenne
Osuuskunta KPY koostuu omistajista, edustajistosta sekä hallituksesta. Omistajat valitsevat edustajiston, joka puolestaan valitsee hallituksen. Omistajien ääni kuuluu hallituksessa, koska
edustajiston puheenjohtajisto osallistuu hallitustyöskentelyyn.
Hallitus valitsee toimitusjohtajan.

KPY:n omistajana sinäkin olet
mukana kehittämässä
maakunnan elinvoimaisuutta
Yksittäisen omistajan tärkein linkki päätöksentekoon on edustajisto, jonka kokoonpanoon juuri sinä pystyt vaikuttamaan äänestämällä edustajiston vaaleissa. Seuraavat edustajiston vaalit
järjestetään vuoden 2010 syksyllä. Jokaisella omistajalla on käytettävissään yksi ääni, mikä varmistaa, että jokainen annettu ääni
vaikuttaa!

Edustajisto
• 30 jäsentä
• pj Pekka Kantanen
Hallitus
• 5 jäsentä
• pj Ossi Saksman
Toimisto
• Lauri Kerman, toimitusjohtaja
• Leena Leskinen, assistentti
• Omistajat valitsevat edustajiston
• Edustajisto valitsee hallituksen
• Hallitus valitsee toimitusjohtajan

Hallitus

Ohjakset osaavissa käsissä
Hallitus koostuu osaavista ja asiantuntevista henkilöistä. Monet
hallituksen jäsenet toimivat luottamustehtävissä KPY:n omistamissa yhtiöissä. Lisäksi heillä on kokemusta ja osaamista harkitusta ja kannattavasta varallisuudenhoito- ja sijoitustoiminnasta.
Nämä yhdessä varmistavat, että Osuuskunta KPY pystyy jakamaan
omistajilleen mahdollisimman hyvän osuuskoron ja osallistumaan maakunnan elinvoimaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen
myös tulevaisuudessa.

Puheenjohtaja
Ossi Saksman
hallitusammattilainen

Tarja Eskelinen
aluejohtaja,
Finnvera Oyj

Varapuheenjohtaja
Markku Rönkkö
toimitusjohtaja,
Järvi-Suomen
Portti Osuuskunta

Jorma Tammenaho
salkunhoitaja,
Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen

Eino Tuppurainen
talousneuvos

Kuvassa vasemmalta: Eino Tuppurainen, Juhani Antikainen (edustajiston varapuheenjohtaja), Markku Söderström (edustajiston varapuheenjohtaja),
Erkki Ryynänen (edustajiston varapuheenjohtaja), Leena Leskinen, Pekka Kantanen, Tarja Eskelinen, Ossi Saksman, Jorma Tammenaho,
Markku Rönkkö ja Lauri Kerman.

Vastaa kyselyyn uudistuneilla
nettisivuillamme ja voit voittaa
lahjakortin kylpylään
Anna palautetta Osuuskunta KPY:n tiedottamisesta osoitteessa www.kpy.fi.
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme kolme 50 euron arvoista lahjakorttia
Kylpylähotelli Rauhalahteen.
Arvonta suoritetaan 26.10.2009 ja voittajille ilmoitamme henkilökohtaisesti.

Osuuskunta KPY:n jäsenpalvelu arkisin kello 9–15
puhelin: 0800 393 005 (maksuton)
osoite: Maaherrankatu 27, 70100 Kuopio

