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Hyviä uutisia Osuuskunta KPY:n omistajille

Osuuspääoman
korko kasvoi

Arvoisa Osuuskunta
KPY:n omistaja
Osuuskunta KPY:n viime vuosi oli menestyksekäs. Osuuskunta KPY teki 9,1 miljoonan euron
tuloksen. Tulos muodostui pääosin tytäryhtiöiden maksamista osinkotuotoista.
KPY-konserni työllistää lähes 1.200 henkilöä ja liikevaihto oli viime vuonna 199 miljoonaa
euroa. Konserniin kuuluvat: it-liiketoimintaa harjoittava Enfo Oyj, sähkö- ja tietoverkkojen
rakentamisen ja ylläpidon palveluja tuottava Voimatel Oy, arvopaperisijoittamista harjoittava
KPY Sijoitus Oy sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni.
Osuuskunta KPY omistaa merkittävän osuuden DNA Oy:stä, joka tarjoaa koteihin ja yksityisille
ihmisille yhteydenpidon, tiedonhaun, turvallisuuden ja viihteen monipuolisia tietoliikennepalveluja. Yrityksille, julkishallinnoille ja erilaisille yhteisöille DNA tarjoaa palveluja tiedon
välittämiseen, hallintaan ja hankintaan sekä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Osuuskorko maksetaan 9.5.
Osuuskunta KPY maksaa omistajilleen vuodelta 2011 osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta. Yhtä ”vanhaa jäsenkirjaa” kohden osuuden omistaja saa tililleen 140 euroa. Tämä antaa
osuustodistuksen tämänhetkiseen kaupankäyntikurssiin suhteutettuna yli kuuden prosentin
tuoton. Yhteensä osuuskorkoa maksetaan yli 7,7 miljoonaa euroa.
Koronmaksupäivä on 9.5.2012. Korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 27.4.2012
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämälle Osuuskunta KPY:n jäsenluettelolle.

Päivitetty arvoanalyysi
Initia Oy on päivittänyt viime syksynä tekemänsä arvoanalyysin. Initia Oy:n tekemän analyysin
tavoitteena on antaa ulkopuolisen tahon tekemä arvio osuustodistuksen arvosta sekä riskeistä.
Analyysin mukaan KPY:n omaisuuden arvo on yhteensä 180 miljoonaa euroa ja omistusten arvo
on 32,4 euroa/osuustodistus. Huhtikuussa 2012 kauppahinta on
ollut 21,10 euroa/osuustodistus. Analyysin pääkohdat löytyvät viereiseltä sivulta. Laajempi arvoanalyysi samoin kuin osuuskunnan
tilinpäätöstiedot löytyvät www.kpy.fi-sivustolta.
Osuuskunta KPY:n tulosnäkymät kuluvalle vuodelle jatkuvat suotuisina. Konsernin tuottamille palveluille on kysyntää.
Kiitän osuudenomistajia, omistamiemme yritysten johtoa ja työntekijöitä sekä muita kumppaneita viime vuoden yhteistyöstä.

Lauri Kerman
toimitusjohtaja

Päivitetty arvoanalyysi:

KPY:n osuustodistus on
tasaisesti tuottava ja
matalariskinen sijoituskohde
Initia Oy:n päivittämän arvoanalyysin perusteella KPY:n omistusten arvo on 32,4 euroa/osuustodistus ja osuustodistuksien
toteutunut kauppahinta 21,1 euroa osuudelta. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että osuustodistuksia on voitu ostaa edullisesti verrattuna KPY:n omistusten arvoon (35 prosenttia alle omistusten
arvon.)

KPY:n osuuden
osuuskorkotuotto
2009–2011

Viimeisten vuosien aikana osuuskorkotuotto on kasvanut tasaisesti joka vuosi. Myös osuustodistusten kauppahinta on ollut
nousussa. Osuuskunta KPY:n osuudet ovat matalariskinen ja
tasaisesti tuottava sijoituskohde.

1,0

Katso lisää arvoanalyysista www.kpy.fi/sijoittajat.
Osuuskunta KPY ei ota oikeudellista vastuuta Initia Oy:n tekemän arvoanalyysin
tiedoista. Arvoanalyysi ei ole kehotus ostaa tai myydä KPY:n osuuksia.
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Osuuspääoman koron maksupäivä on 9.5.2012. Osuuskorko maksetaan sille pankkitilille, jonka osuudenomistaja on ilmoittanut omalle tilinhoitajayhteisölleen (Euroclear
Finland Oy/Suomen Arvopaperikeskus tai pankki).

Muuttuneet pankkitiedot
Muuttuneet pankkitiedot ilmoitetaan suoraan arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.

Muuttuneet osoitetiedot
Muuttuneet osoitetiedot ilmoitetaan suoraan arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.
Jos arvo-osuustili on Euroclear Finland Oy:ssä (Suomen Arvopaperikeskus),
osoitteen muutokset voi tehdä sähköisesti:
1. www.euroclear.eu
2. Sivun ylälaidasta valitaan Suomen lippu, jolloin sivusto avautuu
suomenkielisenä.
3. Suomenkielisen sivun oikeasta reunasta valitaan linkki ”Osoitteenmuutos”
tai kirjeitse osoitteeseen: Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki
Euroclear Finland Oy:n vaihde: 020 770 6000
Jos arvo-osuustili on pankissa, pankki välittää muuttuneet osoitetiedot
Osuuskunta KPY:n jäsenrekisteriin.

KPY:n jäsenpalvelu,
Suokatu 23

Osuuskunta KPY:n jäsenpalvelu
Suokatu 23, 70100 Kuopio (Pretaxin tiloissa)
Maksuton puhelinnumero 0800 393 005
Sähköposti: anne-mari.jaaskelainen@pretax.net
Avoinna arkisin kello 9–15.

