Omistajatiedote 2/2012

Katsaus Osuuskunta
KPY:n talouteen
Esittelyssä Voimatel Oy

Omistajana voit olla tyytyväinen
Osuuskunta KPY:n tulokseen
Osuuskunta KPY:n voitto tammi-kesäkuulta
2012 oli 5,7 miljoonaa euroa (vuoden 2011
tammi-kesäkuulta 9,0 miljoonaa euroa). Tulos
muodostui pääosin osinkotuotoista. Osuuskunta KPY:n omavaraisuusaste oli 99,1 (99,2)
prosenttia ja maksuvalmius hyvä.
Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli
tammi-kesäkuulta 103,0 (88,8) miljoonaa euroa ja voitto 3,7 (3,9) miljoonaa euroa. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi ja oli katsauskauden aikana keskimäärin 1.247 (1.170) henkilöä.
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Initia Oy on päivittänyt keväällä tekemänsä arvoanalyysin.
Analyysin mukaan KPY:n omistusten arvo on 34,2 euroa/
osuustodistus, jossa on nousua 1,8 euroa keväällä tehtyyn
analyysiin verrattuna. Syyskuussa 2012 kauppahinta on ollut
21,50 euroa/osuustodistus. KPY:n omistajilleen maksama
osuuskorko on noussut tasaisesti viime vuosina. Tämän
vuoden toukokuussa maksettu 1,40 euron osuuskorko antaa
tämän hetkiseen kauppahintaan suhteutettuna 6,6 prosentin korkotuoton.
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Laajempi arvoanalyysi samoin kuin osuuskunnan osavuosikatsaus löytyvät www.kpy.fi -sivustolta.
Tässä omistajatiedotteessa esittelemme tarkemmin tytäryhtiömme siilinjärveläisen Voimatel Oy:n, joka tarjoaa sähköja tietoverkkojen rakentamisen ja ylläpidon sekä teollisuus-,
yhdyskunta- ja energiatekniikan kunnossapidon palveluja.
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Voimatel Oy
– asiantuntemusta kautta linjan
Voimatel perustettiin tele- ja sähköverkkorakentamisen palveluja tuottavaksi yhtiöksi 11 vuotta sitten. Perustajaosakkaina
olivat silloinen Kuopion Puhelin Oy ja Savon Voima Oy. Alkuvaiheessa mukana oli
myös IVO Transmission Engineering Oy
(Eltel Networks Oy).
Nykyään Voimatelin omistus on vankasti suomalaisissa käsissä. Omistajina ovat
Osuuskunta KPY, Savon Voima Oy sekä Voimatelin henkilöstö.
Vuosikymmenen aikana Voimatelin tuottamat palvelut ovat monipuolistuneet ja toimialue on laajentunut. Vuoden 2011 joulukuussa Osuuskunta KPY lisäsi omistustaan
Voimatelissä ja omistaa sen osakkeista 79,5
prosenttia. KPY:n tarkoituksena on pysyä
Voimatelin pitkäaikaisena enemmistöomistajana sekä tukea yhtiön kehitystä valtakunnan suurimpien tele- ja sähköverkon
rakentajien joukkoon.
Voimatel istuu luontevasti Osuuskunta KPY:n
muihin omistuksiin. Voimatel ja DNA tekevät
laajaa yhteistyötä verkko- ja tukiasemarakentamisessa sekä -ylläpidossa. Voimateliä ja
Enfoa yhdistää tällä hetkellä voimakkaimmin
Automaattinen mittarinluenta (AMR) -projekti.

Voimatelin tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka ottaa huomioon
taloudellisen toiminnan suhteen luontoon, ihmisyhteisöihin sekä yksilöiden elämään.

Merkittävä alueellinen
työllistäjä ja vaikuttaja
Voimatel on tuloksentekokykyinen ja kasvupotentiaalia omaava yritys, jolla on hyvät asiakkuudet. Voimatelissä on osaava
henkilöstö, ja tele- sekä sähköverkkojen
rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä töitä
tulee todennäköisesti riittämään. Tietoverkot on kasvava ja mielenkiintoinen alue.

Voimatelin
tuottamat palvelut:
Sähköverkkopalvelut

Suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluja sähkön jakelu- ja siirtoverkkojen
haltijoille. Sähköverkkopalvelut varmistavat verkkojen toimivuuden uustuotannosta
jo olemassa olevien verkkojen ylläpitoon.
Tietoverkkopalvelut

Voimatelin arvoihin kuuluu osaamisen uudistaminen ja kehittämishalu. Osaava henkilöstö
onkin yksi yhtiön ehdottomista vahvuuksista.

Teleoperaattoreille, kunnille, kaupungeille,
yrityksille, taloyhtiöille ja yksityishenkilöille.
Radio- ja linkkiverkon antenniasennukset
sekä laitteistoasennukset maastossa.

Voimapalvelut

Asiantuntija-, suunnittelu-, rakentamis- ja
kunnossapitopalveluja sähköä ja energiaa
tuottaville ja käyttäville yrityksille, yhteisöille sekä yksityistalouksille. Näitä ovat
muun muassa tie- ja aluevalaistuksien
suunnittelu ja huolto, jakeluverkkojen
suunnittelu, varavoima-asennukset ja kaapelien näytöt.

Voimatel
lyhyesti
• Liikevaihto vuonna 2011 oli
noin 56 miljoonaa euroa
• Henkilöstömäärä vuoden 2011
lopussa noin 440
• Asiakkaita muun muassa
Savon Voima Oyj, Järvi-Suomen
Energia, Kymenlaakson Sähkö,
Elenia-Verkko, DNA Oy, Elisa ja
Savon Kuitu.
• www.voimatel.fi

Uudet
internet-sivut
– tutustu ja
voita iPad!
Osuuskunta KPY:n internet-sivut on
uudistettu. Käy tutustumassa sivuihin
osoitteessa www.kpy.fi. Osallistu samalla
kyselyyn, johon osallistuvien kesken
arvotaan iPad, arvo 475 e.

Muuttuneet osoitetiedot
Muuttuneet osoitetiedot ilmoitetaan suoraan arvo-osuustilinhoitajayhteisölle.
Jos arvo-osuustili on Euroclear Finland Oy:ssä (Suomen Arvopaperikeskus),
osoitteen muutokset voi tehdä sähköisesti:
1. w
 ww.euroclear.eu
2. S ivun ylälaidasta valitaan Suomen lippu, jolloin sivusto avautuu
suomenkielisenä.
3. S uomenkielisen 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.

