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KPY-konsernin voitto kasvoi
Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 9,2 milj. euroa. Osuuspääoman korkoa vuodelta 2017
maksetaan 1,42 euroa osuudelta eli yhteensä 7,8 milj. euroa.
KPY päivitti viime vuonna keskeisiä omistuksiaan koskevat
tavoitteet vuoteen 2020 ulottuvalle strategiakaudelle. Tämän pohjalta konsernissa toteutettiin useita kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Keskeisenä toimenpiteenä KPY vahvisti tytäryhtiöiden
johtoa.
– Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta konsernin liiketoimintojen kannattavuusnäkymät ovat vahvistuneet merkittävästi, toteaa Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri
Kerman.
KPY laajeni viime vuonna uudelle toimialalle hankkimalla osuuden kuopiolaisesta laskujen elinkaaripalveluita
tarjoavasta Ropo Capitalista.

Vuosi 2017 lyhyesti
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Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 9,2 milj.
euroa (10,8 milj. euroa vuonna 2016). Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista ja pääoman palautuksista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä saadut 7,3 (3,0) milj. euroa ja
Voimatel Oy:ltä saadut 0,6 (1,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n
osinko emoyhteisölle oli 0,9 (6,0) milj. euroa. Emoyhteisön
osuuskohtainen tulos oli 1,67 (1,97) euroa.
KPY-konsernin liikevaihto oli hienoisessa kasvussa viime vuonna. Osana konserniyhtiöiden strategian selkeyttämistä ja vahvistamista vuoden aikana toteutettiin useita
yritysjärjestelyitä.
Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 286,3 (285,5). milj.
euroa. Konsernin käyttökate oli 2,7 (7,9) milj. euroa eli 0,9 %
(2,8 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluonteiset kulut.
Konsernin tilikauden voitto nousi merkittävästi 15,7
milj. euroon (tappio -3,8 milj. euroa) strategiaan kuulumattomien omaisuuserien myyntivoittojen ansiosta.

Investoinnit
Enfo luopui viime vuonna strategiaansa kuulumattomista
liiketoiminnoista. Yhtiö myi helmikuun alussa 2017 tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n
koko osakekannan kuopiolaiselle laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistuneelle Ropo Capital Oy:lle.
KPY oli aktiivisesti organisoimassa Enfo Zender -järjestelyä ja samassa yhteydessä KPY Sijoitus hankki 15 prosentin omistusosuuden Roposta. Kesäkuussa KPY Sijoitus osti
lisää Ropon osakkeita. Kaupan jälkeen KPY:n omistusosuus
Roposta nousi noin 27 prosenttiin.

Osuuskoron maksupäivä on 23.5.
Osuuspääoman korkoa vuodelta 2017 maksetaan 1,42 (1,40)
euroa osuudelta eli yhteensä 7,8 milj. euroa. Voitonjakosuhde on 85 prosenttia Osuuskunta KPY:n vuoden 2017 tuloksesta.
Nykyisellä osuuden markkinahinnalla (24,35 e/osuus*)
tämä tarkoittaa noin kuuden prosentin käteistuottoa.
Korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 11.5.2018
Euroclear Finland Oy:n (Arvopaperikeskus) ylläpitämälle jäsenluettelolle. Osuuskoron maksupäivä on 23.5.2018.

KPY-konsernin rakenne
Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon
kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100
%), Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja
Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoituksen merkittäviä osakkuusyhtiöitä ovat Technopolis Kuopio Oy (40 %) ja Ropo Capital Oy (27 %).

KPY-konserniyhtiöiden tietoja
Enfon liikevaihto oli 138,5 (157,8) milj. euroa. Liikevaihdon
laskuun vaikuttavat yritysmyynnit. Enfon orgaanista kasvua rajoitti kova kilpailu osaajista. Enfon operatiivinen
tulos laski edellisvuodesta. Tulosta rasittivat organisaatiomuutokseen ja tehostamisohjelmaan liittyvät kertaluonteiset kustannukset. Enfon nettotulos nousi korkealle tasolle
Zender-myyntivoiton takia. Enfon toimitusjohtajana aloitti
1/2018 DI Seppo Kuula.
Voimatelin liikevaihto kasvoi 113,6 (94,7) milj. euroon.
Kasvu muodostui pääosin Tietoverkko-liiketoiminnan
keskeisten asiakkuuksien volyymien noususta. Voimatelin
tulos parani hieman edellisvuodesta. FM Kari Keinänen valittiin Voimatelin toimitusjohtajaksi 7/2017.
Vetrean liikevaihto kasvoi 35,1 (34,0) milj. euroon erityisryhmien asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden kasvun myötä. Vetrean tulos pysyi edellisvuoden
tasolla. Yhtiössä käynnistettiin kasvuun ja parempaan kannattavuuteen tähtääviä toimia. Yhtiön toimitusjohtajana
jatkaa KTM Laura Airaksinen.
Osakkuusyhtiö Technopolis Kuopio Oy:n liikevaihto ja
tulos kehittyivät positiivisesti toimitilojen kysynnän kasvun ja tilojen käyttöasteen nousun tukemina. Technopolis
Kuopio tuotti vuoden aikana KPY Sijoitukselle 2,9 (1,5) milj.
euroa.

Päivitetty arvonmääritys
Inderesin päivittämän KPY:n arvonmäärityksen mukaan
heidän näkemyksensä KPY:n osuuden arvosta on 28,0 euroa osuudelta. Nykyisen hinnan* mukaan KPY:n osuudella
on 15 prosentin kurssinnousupotentiaali. Arvonmääritys
on nähtävillä www.kpy.fi.
* Osuuden hinta Privanetissa 4.5.2018
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KPY:n bränditutkimus paljastaa:

KPY on arvostettu, mutta toimialaltaan
vaihtelevasti tunnettu brändi
Toteutimme laajan brändi- ja mielikuvatutkimuksen viime vuoden lopussa KPY:llä meneillään
olevan brändin uudistustyön tueksi. Kaikista vastaajaryhmistä parhaiten KPY:n tunsivat sen
osuuden omistajat. KPY:n imago luotettavana ja arvostettuna toimijana korostui ilahduttavasti kaikissa kohderyhmissä.
Omistajat

Kuluttajat

Omistajat tuntevat KPY:n hyvin. Toimiala on yhä monelle
hieman epäselvä, muistot puhelinyhtiöstä elävät edelleen.
Omistajat pitävät mielellään kiinni osuuksien omistuksestaan ja ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä KPY:n toimintaan.

Kuluttajille KPY on melko tuntematon toimija, vaikkakin
yhtiön toimintaa pidettiin arvokkaana. Kuluttajat toivoivat
KPY:ltä aktiivisempaa tiedottamista.

”Tiedottaminen voisi olla säännöllisempää ja kansantajuisempaa.”
”Olen ihan tyytyväinen heidän toimintaansa.”
”Haluan pitää osakkeet, kun niistä tykkään.”

”Tuoda KPY:n nimen takaa tämän päivän toimintaa
näkyvämmin esille.”
”Olisi tärkeää ainakin kaikkien pohjoissavolaisten tuntea
tämä oman alueemme kannalta tärkeä yritys.”

KPY-konsernin yritysten henkilöstö

(mukana Enfo Oyj, Vetrea Terveys Oy ja Voimatel Oy)

Omistajien perilliset
Omistajiin verrattuna perilliset tunsivat KPY:n hieman
heikommin ja toimialatietämys osoittautui heikoksi.
”Markkinoikaa ja kehittäkää palveluja nuorille.”
”Monelle nuorelle melko tuntematon nykymuodossaan.”

Tässäkin vastaajaryhmässä KPY:n toimintaa pidettiin
arvokkaana, mutta yhtiön nykyistä toimialaa ei tunnettu
kovin hyvin.
”Tuoda oma toiminta esille omistamilleen yrityksille.”
”Enemmän tiedottamista ja avoimuutta ulospäin.”
”Olla esimerkillinen työnantaja, jonka palvelukseen
halutaan.”

Sijoittajat
Sijoittajat tuntevat KPY:n melko hyvin, ja toimialan
tietämys on kohtuullisella tasolla. Sijoituskohteena KPY on
heille yksi muiden joukossa.
”Ne on aika hyvin onnistunut toiminnassaan.”
”Voisi olla aktiivisempaa sijoittamista ja tiedottamista.”
”Toivon, että ne antaisi parempaa infoa sijoitustoiminnastaan.”

Yrityssidosryhmät
Yrityssidosryhmäläisille KPY on nimenä tuttu, mutta
heilläkin on toimialan tietämyksessä aukkoja.
”Sidosryhmäyhteistyö voisi olla paikallaan.”
”Enemmän tiedottamista toiminnasta.”
”Uusia toimialoja kannattaa harkita.”

TUTKIJAN NÄKÖKULMA
KPY on tutkimuksen mukaan tunnettu ja arvostettu brändi, joka on myös
sijoituskohteena kiinnostava.
KPY:tä pidetään vakavaraisena ja luotettavana, lisäksi sen pitkäjänteistä
toimintaa arvostetaan.
KPY:n brändin kehittämisen kannalta on kuitenkin tärkeää tehdä KPY:n
toimialoja tunnetummaksi, sillä edelleen KPY:hyn liitetään kohtuullisen
voimakkaasti teleoperaattoritoiminta sen historiasta johtuen.
Sylva Vahtera, IROResearch Oy
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KPY palvelee omistajiaan
nyt entistä paremmin
www.kpy.fi:n omistajapalvelut -sivulle on koottu vastauksia
usein kysyttyihin kysymyksiin.
Käypä sieltä kurkkaamassa, jos etsit vastausta vaikkapa KPY:n
osuuksien hintaan ja arvon määritykseen, osuuspääoman koron
määrään, maksuun ja verotukseen tai meneekö osuuksien
kauppahinnasta vero.

KPY:N OMISTAJAPALVELU

MUUTTUNEET OSOITETIEDOT

MAKSUTON PUHELINNUMERO 0800 393 005
Arkisin kello 9-15

Muuttuneet osoitetiedot ilmoitetaan suoraan
arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.
Jos arvo-osuustili on Euroclear Finland Oy:ssä
(Suomen Arvopaperikeskus), voit tehdä
osoitteenmuutoksen sähköisesti:

Omistajapalvelun käyntiosoite:
Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio
1. kerros, J-K osa. Käynti myös A-osan
aulapalvelun kautta.

1.
2.

www.euroclear.com
Valitse sivun ylälaidasta kieleksi Finnish, jolloin sivusto
avautuu suomenkielisenä.
Vieritä sivua alaspäin, kartan kohdalta löytyy
”Tee osoitteenmuutos” -linkki.

Omistajapalvelun postiosoite:
KPY:n omistajapalvelu/Accountor Oy
PL 1188, 70211 KUOPIO

3.

anne-mari.jaaskelainen@accountor.fi

tai kirjeitse osoitteeseen: Euroclear Finland Oy,
PL 1110, 00101 Helsinki

KPY:N OSUUKSIEN OSTO
JA MYYNTI

Lisätietoa Euroclear Finland Oy:n ilmaisesta
palvelunumerosta 0800 180 500.

Privanet:
Kauppakeskus Minna, Kuopio
Tapaamiset vain ajanvarauksella.

Jos arvo-osuustili on pankissa, pankki välittää
muuttuneet osoitetiedot Osuuskunta KPY:n
jäsenrekisteriin.

Risto Gråsten, puh. 044 260 4350
risto.grasten@privanet.fi

KPY:n osuuksien päivän arvo löytyy

WWW.KPY.FI

