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Ilmoitus osuuspääoman
koronmaksusta

Arvoisa
Osuuskunta KPY:n omistaja
Osuuskunta KPY:n viime vuosi oli menestyksekäs. Osuuskunta KPY teki 11 miljoonan euron tuloksen. Tulos muodostui
pääosin tytäryhtiöiden maksamista osinkotuotoista.
Osuuskunta KPY:n ensimmäinen kiinteistöomistuskohde – toimistorakennus Lentokapteeni – nousee näkyvälle paikalle
Rissalan yrityskylään Joensuuntien ja lentokentäntien risteykseen. Lentokapteenin pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi tulevat
Savon Voima ja Voimatel. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan Enfon konesali.
KPY-konserni työllistää yli tuhat ihmistä, ja liikevaihto oli viime vuonna 181 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Lentokapteenin lisäksi Kuopiossa kotipaikkaansa pitävät it-liiketoimintaa harjoittava Enfo Oyj ja sähkö- ja tietoliikenneverkkojen erikoisrakentamisen ja ylläpidon palveluja tuottava Voimatel Oy sekä merkittävä osuus valtakunnallisesta DNA Oy puhelinoperaattorista.

KPY:n osuuden arvo nousussa
Osuuskunta KPY:n osuuden arvo on noussut viiden vuoden aikana
kymmenestä eurosta 19:ään. Arvonnousutuotto on ollut yhdeksän
euroa.

Osuustodistuksen keskimääräinen
hinta 2006–3/2010
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Osuustodistuksilla on käyty kauppaa muun muassa Aalto Capitaliin kuuluvan Privanet Pankkiiriliikkeen kautta. Päivittäiset KPY:n
osuuden osto- ja hintanoteeraukset löytyvät www.kpy.ﬁ-nettisivuilta, josta on linkki Aalto Capitalin noteeraussivulle.

KPY:n omistajana saat
jälleen hyvän tuoton
Osuuskunta KPY maksaa omistajilleen vuodelta 2009 osuuspääoman korkoa 1,10 euroa osuudelta. Siis yhtä ”vanhaa jäsenkirjaa”
kohden osuudenomistaja saa tililleen puhtaana 110 euroa. Tämä
antaa osuustodistuksen tämänhetkiseen kaupankäyntikurssiin
suhteutettuna lähes kuuden prosentin korkotuoton.
Koronmaksupäivä on 7.5.2010.
Osuuskunta KPY:n tulosnäkymät kuluvalle vuodelle
jatkuvat suotuisina. Konsernin tuottamille palveluille on kysyntää. Puhelinliikenne jatkuu suhdanteista riippumatta vilkkaana, yritykset käyttävät
tiedonvälityspalveluita, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja rakennetaan ja olemassa
olevat verkot vaativat huoltoa ja uusimista.
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Kiitän osuudenomistajia, omistamiemme yritysten johtoa ja työntekijöitä sekä muita
kumppaneita viime vuoden yhteistyöstä.
Osuuskunta KPY

Lauri Kerman
toimitusjohtaja

Havainnekuva, QVIM Arkkitehdit.

KPY mukana kehittämässä
Rissalan yrityskylää
Viime vuoden lopussa Osuuskunta KPY
aloitti toimistorakennuksen rakennuttamisen Rissalan yrityskylään Siilinjärvelle.
Investoinnin arvo on seitsemän miljoonaa

euroa. Hankkeen myötä KPY on ottanut
merkittävän roolin Rissalan yrityskylän
rakentamisessa ja maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä ja kehittämi-

sessä. KPY etsii alueellisia kehittämiskohteita myös jatkossa, sillä KPY haluaa
olla mukana pyörittämässä yhteiskunnan
rattaita myös tulevaisuudessa.

Yhteisen hyvän asialla
vuodesta 1883
Osuuskunta KPY on juuriltaan pohjoissavolaisten ihmisten hyvinvoinnin,
elinkeinon ja yhteydenpidon mahdollistaja. Tätä tehtävää KPY on hoitanut
eri kokoonpanoissa ja yhtiömuodoissa
jo vuodesta 1883. KPY on aina pystynyt
vastaamaan esimerkillisesti muuttuvan
maailman haasteisiin kulkien tekniikan eturintamassa ja tuottaen laadukkaita palveluja sekä kuluttajien että yritysten tarpeisiin.

ovat DNA:ssa, Enfossa ja Voimatelissä.
Omistuksissa olennaista on se, että
niistä hyötyvät KPY:n omistajat sekä
koko maakunnan elinkeinoelämä.

Vuonna 2007 KPY:stä tuli kuopiolainen, pitkäaikainen teollinen omistaja, jonka merkittävimmät omistukset

KPY keskittyy omassa toiminnassaan
tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan

Viestintä- ja tietoliikennepalveluihin
sekä sähkö- ja televerkkojen rakentamiseen keskittyneiden yritysten
omistaminen muodostaa synergisen,
alueellisen kokonaisuuden, joka on
selkeästi KPY:n vahvuus ja voimavara.

että omistusyhtiöiden hallitustyöskentelyn kautta.
KPY:n keskeisenä tavoitteena on
omistaja-arvon kasvattaminen tukien samalla jäsenten taloudenpitoa
ja elinkeinoa. Tähän liittyy yhteisen
omaisuutemme hyvä hoito, jolla KPY
pyrkii varmistamaan sinullekin mahdollisimman hyvän tuoton nyt ja tulevaisuudessa. KPY:n omistajana sinäkin
olet mukana kehittämässä maakunnan
elinvoimaisuutta.

KPY:n jäsenpalvelu,
Suokatu 23

Jäsenpalvelumme muuttaa Suokadulle
15.6.2010 alkaen löydät jäsenpalvelun osoitteesta Suokatu 23, 70100 Kuopio. Jäsenpalvelu on avoinna arkisin kello 9–15. Jäsenpalvelun puhelinnumero on 0800 393 005 ja
sähköposti heini.kettunen@pretax.net.
14.6.2010 saakka jäsenpalvelu palvelee nykyisellä paikallaan osoitteessa Maaherrankatu
27, 70100 Kuopio.

Muuttuneet osoite- tai pankkitiedot
Osuuskoron (1,10 euroa/osuus) maksupäivä on 7.5.2010. Osuuskorko maksetaan sille pankkitilille, jonka osuudenomistaja on ilmoittanut omalle tilinhoitajayhteisölleen. Muuttuneet
osoitteet ja pankkitilinumerot tulee ilmoittaa tilinhoitajayhteisölle, eli sinne missä arvoosuustili on.

