
Kysymykset ja vastaukset
mahdollisesta listautumisesta

Miksi KPY harkitsee listautumista?  

Toteutuessaan listautuminen edistäisi yhtiön strategista uudistumista sekä 
mahdollistaisi luotettavan ja joustavan osuuksien vaihdannan ja läpinäkyvän 
arvostuksen KPY:n omistajille.  

Miten listautumisen selvittäminen etenee?  

Käynnistämme välittömästi pre-IPO DD –prosessin, jossa selvitetään yhtiön 
listautumiskyvykkyys. KPY:n edustajisto tekee päätöksen mahdollisesta  
listautumisesta ja sen ajankohdasta erikseen selvityksen perusteella.  
Tämänhetkisen arvion mukaan listautuminen on mahdollista aikaisintaan 
vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella. 

Miten mahdollinen listautuminen vaikuttaisi osuuksien 
vaihdantaan?  

Mahdollinen listautuminen parantaisi osuuksien likvidiyttä: osuuksia voisi 
ostaa ja myydä turvallisesti ja luotettavasti. KPY:lla on lähes 20 000 omista-
jaa, joista suurin osa on pienomistajia. Merkittävä lisäarvo laajalle omistaja-
kunnalle olisi, että listautuessamme osuuksien arvonmääritys olisi läpi- 
näkyvämpää ja osuuksien vaihdanta aiempaa joustavampaa.  
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Mitä listautumisen toteutuminen edellyttäisi osuuksien  
omistajilta? 

Mahdollinen listautuminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.  
KPY:n osuudet ovat jo tällä hetkellä arvo-osuusjärjestelmässä. 

Miten osuuksien vaihdanta turvataan, kunnes mahdollinen 
listautuminen toteutuu?  

Ennen mahdollista listautumista osuudenomistajat voivat tehdä keskenään 
kauppaa omistamillaan osuuksilla omatoimisesti. Kotisivuillamme on tätä  
varten kauppakirjan malli, jota omistajat voivat hyödyntää kaupankäynnis-
sään. 

Osuuksien likvidiyden turvaamiseksi KPY Sijoitus Oy voi tarvittaessa ostaa 
osuuksia KPY:n omistajilta. Osuuksien ostamisesta ja sen edellytyksistä  
kerrotaan tarkemmin kotisivuillamme: www.kpy.fi/omistajalle

Toteuttaako KPY osuusannin, jos listautuminen toteutuu?  

Asiaa ei ole päätetty. Annin mahdollisuutta ei tässä vaiheessa suljeta pois, jos 
sen avulla voidaan vauhdittaa etenemistä strategian toteuttamisessa. Asiaa  
arvioidaan erikseen osana listautumiseen liittyvää selvitysprosessia.  

Tapahtuisiko mahdollinen listautuminen osuuskuntana?  

Kyllä. Yhtiömuotoon ei ole suunnitteella muutoksia.  
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Miksi KPY uudistaa jälleen strategiaansa?  

Nyt tehty strategiatyö syventää sitä uudistumista, jonka käynnistimme  
vuonna 2020. Hallitus arvioi, että nämä uudistukset edistävät sijoittaja- 
lupauksen ”kilpailukykyinen osuuskorko ja kehittyvä osuusarvo” toteu- 
tumista pitkälle tulevaisuuteen. Samalla strategia tarjoaa meille uusia  
mahdollisuuksia luoda vaikuttavuutta ja toteuttaa tarkoitustamme liike- 
elämänvoimana, jonka toiminta luo elinvoimaa ympärilleen.  

Miten strategia uudistuu?   

Visiossamme KPY:n ympärillä toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on  
yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Ydin- 
toimintomme jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY  
Momentum-strategiaan ja KPY Nova-strategiaan. 

KPY Momentum -strategiassa olemme sitoutuneet nykyisten omistus- 
yhtiöidemme kannattavan kasvun kehittämiseen. Osana strategiaa  
avaudumme lisäksi kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi.  
Tavoitteenamme on sijoittaa lähivuosina muun muassa perhe- tai  
yrittäjätaustaisiin, jo liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin,  
joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle.  

KPY Momentum -strategian mukaisesti olemme omistautunut, arvo- 
pohjainen ja aktiivinen omistaja, joka sitoutuu pitkäjänteisesti yritysten  
kasvun kumppaniksi. Erityisesti meitä kiinnostavat kohdeyritykset, jotka  
luovat synergiaa KPY Nova -strategialle.  
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Miten strategia uudistuu?   

KPY Nova -strategiassa keskitymme ekosysteemien rakentamiseen  
erityisesti yhteisöllisessä ja joustavassa työ- ja opiskeluympäristö KPY  
Novapoliksessa. Tavoitteenamme on luoda Novapoliksesta modernin  
työpäiväkokemuksen edelläkävijä ja yhteisö, johon osaajat haluavat liittyä. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö investoi merkittävästi hybridityön 
mahdollistaviin työympäristöihin ja palveluihin.   

KPY Momentum ja KPY Nova -strategioilla on vahva keskinäinen synergia 
liike-elämänvoiman vauhdittajana. Molemmat luovat omalla toiminnallaan 
lisäarvoa toisilleen.   

Miten strategia vaikuttaa KPY:n nykyisiin omistusyrityksiin?  

Olemme sitoutuneet omistusyhtiöidemme pitkäjänteiseen kannattavuuden 
kehittämiseen, eikä strategiapäivitys aiheuta tähän muutoksia. KPY Momen-
tum- ja KPY Nova -strategiat luovat kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia ja 
synergiaetuja myös nykyisille omistusyhtiöille.  

Millaisista kohdeyrityksistä KPY on kiinnostunut?  

Olemme kiinnostuneita alkuvaiheen ohittaneista kasvu- ja arvoyhtiöistä,  
joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle, ja  
jotka hakevat osaavaa kumppania kasvun tueksi. Erityisen kiinnostuneita 
olemme KPY Nova -strategiaa tukevista yhtiöistä.  
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Mistä KPY saa varat vähemmistösijoituksiin? 

Kuten elokuussa 2021 tiedotettiin, olemme sopineet Vetrea Terveys Oy:n 
kuntoutusliiketoiminnan myymisestä Live-säätiölle ja yhtiön koko osake- 
kannan myymisestä Mehiläiselle. Osakekaupan toteutuminen vaatii Kilpailu-
viraston hyväksyntää. Tämä portfolion uudelleenjärjestely mahdollistaa  
meille ensimmäiset uuden strategian mukaiset vähemmistöomistukset.   

Jatkossa esimerkiksi osuusannit, vieras pääoma ja yhdessä kumppaneiden 
kanssa tapahtuvat sijoitukset voivat olla keinovalikoimassa.   

Sijoittaako KPY vain Itä-Suomessa toimiviin yrityksiin?  

Olemme kiinnostuneita yrityksistä, joilla on kytkös Itä-Suomeen ja jotka  
voivat luoda alueelle lisäarvoa ja elinvoimaisuutta. Kytkös voi syntyä paitsi  
sijainnin, esimerkiksi osaamisen, verkostojen tai KPY Nova -strategiaa  
tukevien palveluiden kautta. Tulemme kartoittamaan potentiaalisia  
kohdeyrityksiä laajasti eri puolilta Suomea, eikä kansainvälinen  
ulottuvuuskaan ole poissuljettu.  
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Miten KPY vähemmistöomistajana erottautuu pää- 
omasijoittajista? 

Toimintaamme vähemmistöomistajana leimaavat vahva arvopohjaisuus  
ja pitkäjänteinen sitoutuminen. Tulevissa vähemmistöomistuksissa ajattelu-
tapaamme sopii mainiosti, että aiemmat omistajat jatkavat vahvasti mukana 
yrityksessä. Omistajien ei välttämättä tarvitse tehdä henkistä irtautumis- 
päätöstä yhtiöstään, kun tulemme yrityksen kasvun kumppaniksi. Tämä  
tarkoittaa sitä, että myös pitkäntähtäimen tavoitteet tullaan asettamaan  
yhdessä omistajien ja johdon kanssa.    

Miten KPY etenee strategian toteuttamisessa? 

Olemme lähteneet liikkeelle KPY Momentum -strategian toteuttamisessa. 
Käynnissä on useita keskusteluita potentiaalisten kohdeyritysten kanssa  
ja ensimmäiset vähemmistöomistukset toteutuvat todennäköisesti vielä 
tämän vuoden puolella. Tulemme lisäksi vahvistamaan johtoryhmää sijoitus-
johtajalla, jonka rekrytointi on parhaillaan käynnissä.  

KPY Nova-strategian toteuttaminen etenee vauhdilla vuonna 2020 käynnis-
tettyjen uudistusten mukaisesti. Novapoliksen toimintaympäristöön tehdään 
merkittäviä investointeja hybridityön mahdollistamiseksi. Lisäksi palvelu-
tarjoamaa monipuolistetaan tavoitteena modernin työpäiväkokemuksen ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen.  


