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• Osuuskorko maksetaan 9.6.2014
• Osuuskunta KPY kehittyy vakaasti

Osuuskunta KPY
kehittyy vakaasti
Osuuskunta KPY teki viime vuonna 5,4 miljoonan euron tuloksen.
Osuuskorkoa maksetaan 1,60 euroa osuudelta.

KPY-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 247
(edell. vuonna 216) miljoonaa euroa. Tilikauden
voitto oli 70,7 (1,7) miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden voittoon sisältyy 64,1 miljoonaa euroa luovutusvoittoa DNA Oy:n osakkeista, mikä realisoitui
KPY Sijoitus Oy:n myytyä osakkeet. KPY-konsernissa työskenteli vuoden vaihteessa 1 865 (1 265)
henkilöä.
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Historiallinen DNA-osakekauppa
KPY myi 9.10.2013 kaikki omistamansa DNA Oy:n
osakkeet. Kaupasta saatavilla varoilla kehitetään
KPY:n nykyisten tytäryhtiöiden toimintaa ja strategian mukaisesti etsitään uusia sijoituskohteita.
DNA:n osakkeiden myynnin jälkeen Osuuskunta
KPY:n toiminta jatkuu nykyisenlaisena pitkäaikaisena teollisena omistajana ja sijoittajana.
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Lähde NAG Oy:n arvoanalyysi 15.4.2014.

Osuuskorkotuotto
2010–2014
€/osuus

Konsernin liiketoiminnot
Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö Enfo Oyj:n liiketoiminta-alueita ovat tietotekniikkapalvelut ja talousprosessipalvelut. Voimatel Oy:n päätoiminta-alueet
ovat sähkö- ja tietoverkkopalvelut. Vetrea Terveys Oy
ja Hoivakymppi Oy ovat hyvinvointipalvelujen tuottajia. Konserni harjoittaa toimitilojen vuokrausta
Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta.
Lisäksi KPY-konserniin kuuluu arvopaperisijoittamista harjoittava KPY Sijoitus Oy.
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Osuuskorko maksetaan 9.6.
Osuuskunta KPY maksaa omistajilleen vuodelta
2013 osuuspääoman korkoa 1,60 euroa osuudelta.
Siis yhtä ”vanhaa jäsenkirjaa” kohden osuuden
omistaja saa 160 euroa. Tämä antaa osuustodistuksen tämänhetkiseen kaupankäyntikurssiin
suhteutettuna kuuden prosentin tuoton. Yhteensä
osuuskorkoa maksetaan yli 8,8 miljoonaa euroa.
Koronmaksupäivä on 9.6.2014. Korko maksetaan
omistajalle, joka on merkitty 28.4.2014 Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämälle Osuuskunta KPY:n
jäsenluettelolle.

Päivitetty arvoanalyysi
NAG Oy on laatinut arvoanalyysin, jonka tavoitteena on antaa ulkopuolisen tahon tekemä arvio
osuustodistuksen arvosta sekä riskeistä. Arvoanalyysin mukaan KPY:n omistusten arvo on 38,5
euroa/osuustodistus.
Arvoanalyysin mukaan KPY:n osuustodistuksen
kokonaistuotto vuoden 2013 aikana oli 33 prosenttia. Kokonaistuotto koostuu osuuden hinnannoususta (11,6 %) ja vuoden aikana maksetun
varsinaisen (7,0 %) sekä ylimääräisen (14,0 %)
osuuskoron tuotosta.
Arvoanalyysi löytyy osoitteesta www.kpy.fi

Lauri Kerman
toimitusjohtaja

KPY:n tavoitteena on
jakaa omistajilleen
tasaista tuottoa
Viime vuosien kuluessa Osuuskunta KPY on muuttunut alueellisesta teleoperaattorista teolliseksi
omistajaksi ja sijoittajaksi, joten yhtiön strategian
uudelleen tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi.

Osuuskunta KPY:n
strategia 2020:n mukaan:
KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin
teolliseksi omistajaksi, jonka toimintaa ohjaavat omistajaarvon kasvattaminen, pitkäjänteisyys ja maakunnallisuus.
KPY:n toiminnan tarkoituksena on omistaja-arvon kasvattaminen. KPY:n tavoite on jakaa osuudenomistajilleen
tasaista ja kilpailukykyistä vuotuista osuuskorkoa.
— Tavoitteena on kasvattaa konsernin liikevaihtoa nykyisiltä toimialoilta, lisätä kiinteistö- ja infraomistuksia sekä
laajentua tilaisuuden tullen yhdelle uudelle toimialalle,
Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman sanoo.
KPY sijoittaa jatkossakin ainoastaan vakiintuneisiin, kannattaviin yrityksiin eikä laajenna omistuksiaan aloittaviin
tai käynnistysvaiheen yrityksiin.
Tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä vähintään viiden prosentin kokonaistuotto.

Voimavarana maakunnallisuus
— KPY:ssä maakunnallisuus ajatellaan kahdesta eri näkökulmasta. Se tarkoittaa toisaalta sitä, että KPY:n tytäryrityksellä on pääkonttori tai merkittävää toimintaa PohjoisSavossa. Lisäksi pidämme tärkeänä sitä, että suurin osa
KPY:n osuuksien omistajista on Savosta. Maakunnallisuus
on voimavara, Lauri Kerman tarkentaa.
Lisätietoa: www.kpy.fi

Osuuspääoman koron (1,60 €/osuus)
maksupäivä on 9.6.2014.
Osuuskorko maksetaan sille pankkitilille, jonka osuudenomistaja on
ilmoittanut omalle tilinhoitajayhteisölleen (Euroclear Finland Oy/Suomen
Arvopaperikeskus tai pankki).

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.com
2. V
 alitse sivun ylälaidasta kieleksi Finnish, jolloin sivusto
avautuu suomenkielisenä.
3. Vieritä sivua alaspäin, kartan kohdalta löytyy ”Tee osoitteenmuutos” -linkki.
tai kirjeitse osoitteeseen: Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.
Lisätietoa Euroclear Finland Oy:n numerosta 0800 180 500 arkisin kello 9–16.
Jos arvo-osuustili on pankissa, pankki välittää muuttuneet osoitetiedot
Osuuskunta KPY:n jäsenrekisteriin.

KPY:n jäsenpalvelu,
Suokatu 23

Osuuskunta KPY:n jäsenpalvelu
Käyntiosoite: Suokatu 23, 70100 Kuopio (Accountor Kuopio)
Maksuton puhelinnumero 0800 393 005
Sähköposti: anne-mari.jaaskelainen@accountor.fi
Avoinna arkisin kello 9–15

