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KPY myy omistamansa
DNA:n osakkeet
Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy on allekirjoittanut 9.10.2013 sopimuksen, jonka mukaan se
myy kaikki omistamansa DNA:n osakkeet Finda Oy:lle
ja PHP Holding Oy:lle. Osakkeiden kauppahinta on
103,0 miljoonaa euroa. Finda Oy ja PHP Holding Oy
ovat DNA:n suurimpia omistajia KPY Sijoitus Oy:n ja
Oulu ICT Oy:n ohella.
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Ossi
Saksman kertoo, että sovittu osakekauppa kasvattaa
KPY:n omistaja-arvoa.
– Tässä kuussa 130 vuotta täyttävä KPY on ollut pitkäjänteisesti kehittämässä DNA Oy:tä vuosien ajan. Heinäkuussa 2007 perustettiin nykymuotoinen DNA, jota
olimme kehittämässä muiden alueellisten puhelin
yhtiöiden kanssa. Tavoitteena oli rakentaa DNA:sta
merkittävä ja vahva tietoliikenneyhtiö, ja tässä on

onnistuttu. Nyt oli sopiva aika irtaantua DNA Oy:stä ja
keskittyä jatkossa omien liiketoimintojemme kehittämiseen, Saksman sanoo.
Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka
Kantanen kertoo, että kaupan jälkeen Osuuskunta
KPY:n toiminta jatkuu nykyisenlaisena.
Osuuskunta KPY:n hallitus tulee tekemään syksyn
aikana edustajistolle esityksen ylimääräisen osuuspääoman koron maksusta jo tämän vuoden puolella.
Kaupasta saatavilla varoilla kehitämme muun muassa
nykyisten tytäryhtiöidemme toimintaa, ja yhtiön strategian mukaisesti etsimme mahdollisia uusia sijoituskohteita, Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri
Kerman sanoo.

Alkuvuoden tuloskatsaus
Osuuskunta KPY:n voitto tammi-kesäkuulta 2013 oli
2,5 miljoonaa euroa (vuoden 2012 tammi-kesäkuulta
5,7 miljoonaa euroa). Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista. Osuuskunta KPY luovutti marraskuussa 2012
kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet tytäryhtiölleen
KPY Sijoitus Oy:lle. Näin ollen DNA:lta saadut osingot,
4,5 miljoonaa euroa, näkyvät KPY Sijoitus Oy:n tuloksessa. Osuuskunta KPY:n omavaraisuusaste oli 95,1
(99,1) prosenttia ja maksuvalmius hyvä.

tajilleen maksama osuuskorko on noussut tasaisesti
viime vuosina. Tämän vuoden toukokuussa maksettu
1,50 euron osuuskorko antaa tämän hetkiseen kauppahintaan suhteutettuna 6,0 prosentin osuuskorkotuoton.
Laajempi arvoanalyysi samoin kuin osuuskunnan osavuosikatsaus löytyvät www.kpy.fi -sivustolta.
Hyvää vuoden jatkoa

Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli tammikesäkuulta 109,0 (103,0) miljoonaa euroa ja voitto 3,2
(3,7) miljoonaa euroa. Konsernin henkilöstömäärä oli
katsauskauden aikana keskimäärin 1722 (1247) henkilöä. Kasvua toi Vetrea Terveys Oy, joka on kuulunut
KPY-konserniin toukokuun alusta.

Osuuskorkotuotto
6 prosenttia
Initia Oy on päivittänyt keväällä tekemänsä arvoanalyysin. Analyysin mukaan KPY:n omistusten arvo on 36,0
euroa/osuustodistus. Syyskuun alussa 2013 kauppahinta on ollut 24,80 euroa/osuustodistus. KPY:n omis-
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Valitse edustajasi
Osuuskunta KPY:n ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka on
merkittävä linkki KPY:n omistajien
ja yhtiön välillä. Juuri sinä voit vaikuttaa edustajiston kokoonpanoon
äänestämällä edustajiston vaaleissa
11.–20.11.2013.
Voit olla varma siitä, että äänesi vaikuttaa, sillä jokaisella omistajalla on
käytettävissään tasavertaisesti yksi
ääni.
Marraskuun alussa saat postitse
ehdokaslistan, äänestyslipun sekä
palautuskuoren. Ehdokaslista julkaistaan myös 3.11. Savon Sanomissa ja KPY:n internetsivulla.
Palauta äänestyslippu hyvissä ajoin,
jotta äänesi ehtii varmasti mukaan
viralliseen laskentaan.
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Lähde: Privanet Pankkiiriliikkeen noteeraukset vuoden lopussa.

Edustajisto
– osuuskunnan
ylin päättävä elin
Osuuskunta KPY koostuu omistaj ista, edustajistosta sekä hallituksesta. Edustajisto päättää muun
muassa osuuskunnan sääntöjen
muuttamisesta, omistajapolitiikasta,
käsittelee hallituksen selostukset
osuuskunnan liiketoiminnan suuntaamiseksi tehdyistä suunnitelmista
ja rahoitusnäkymistä sekä valitsee
hallituksen.
Lue lisää edustajiston vaaleista:
www.kpy.fi -> KPY ->
Edustajiston vaali 2013.

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 alapäin, kartan kohdalta löytyy ”Tee osoitteenmuutos” -linkki.
tai kirjeitse osoitteeseen: Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki
tai puhelimitse: arkisin kello 9–16 numeroon 0800 180 500.
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

