
          Lahdessa 11.4.2011

Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja!

PHP Holding Oy omistaa 97,5% PHP Liiketoiminta Oyj:stä ja hallinnoi sen kautta merkit-
tävää osuutta DNA Oy:stä. 1.1.2011 PHP Liiketoiminta Oyj oli 15,8%:n omistusosuudellaan 
DNA Oy:n neljänneksi suurin omistaja.

Konsernirakenne

31.12.2010 PHP Holding Oy -konsernin rakenne oli seuraava.

PHP Holding Oy:n tulos

Konsernin emoyhtiön tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 oli 2,7 (9,7 vuonna 2009) miljoo-
naa euroa. Tuloksen pienentyminen oli seurausta PHP Liiketoiminta Oyj:n osingonjaon 
pienentymisestä.

PHP Holding Oy -konsernin tulos 

PHP Holding Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 3,6 miljoonaa euroa 
(edellisenä vuonna 3,2 miljoonaa euroa). 

Konsernin liiketulos oli 6,6 (-18,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 13,1 (-16,9) 
miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 11,1 (-16,4) miljoonaa euroa. 

PHP Holding Oy -konsernin tulokseen vaikutti merkittävästi tuloslaskelmaan kirjattu 
liiketoiminnan muu tuotto DNA-konsernin omistusosuuden muutoksesta +7,6 miljoonaa 
euroa, sekä osuus osakkuusyhtiöiden voitosta / tappiosta -0,9 (-17,7) miljoonaa euroa. 

PHP-konsernin keskeiset tunnusluvut                 2010             2009             2008

Liikevaihto (milj. euroa) 3,6                  3,2               2,0                
Liiketulos (milj. euroa) 6,6               -18,0               6,6                 
Tilikauden tulos (milj. euroa) 11,1               -16,4                7,7
Oman pääoman tuottoprosentti 9,6%           -14,3%             5,5%               
Omavaraisuusasteprosentti 98,2%            98,3%           98,7%            

Osinko nousi 51 euroon osaketta kohti

PHP Holding Oy:n yhtiökokous 11.4.2011 päätti, että vuodelta 2010 maksetaan osinkona 
51 euroa osakkeelta eli yhteensä 10.074.132,00 euroa. Päätetty 51 euron osakekohtainen 
osinko antaa osakkeen tämän hetkiselle hinnalle kilpailukykyisen noin 7,5 prosentin 
osinkotuoton. 

Osinko maksetaan 30.5.2011 mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 11.4.2011 ovat 
merkittyinä yhtiön osakasluetteloon tai ovat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä luotetta-
van selvityksen siitä mainittuun päivään mennessä. Osingonmaksamisen edellytyksenä 
on, että osakkaan pankkiyhteys tiedot ja henkilötunnus/y-tunnus ovat osakerekisterissä 
ajan tasalla. 
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Tasekirja kokonaisuudessaan on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  
www.php.fi/omistajille/vuosikertomukset/ ja se toimitetaan omistajille pyydettäessä 
myös postitse. 

Suorakauppa yhtiön osakkeella 

PHP Holding Oy:n osakkeenomistajilla on ollut 1.7.2010 alkaen mahdollisuus myydä 
omistamiaan osakkeita PHP Holding Oy:n osakkeenomistajien palvelupisteen kautta. 
Suorakaupassa osakkeet ostaa PHP Liiketoiminta Oyj, jonka asiamiehenä toimii Aalto 
Trading Oy. PHP Liiketoiminta Oyj myy ostamansa osakkeet edelleen arvopaperimarkki-
nalaissa (26.5.1989/495) tarkoitetuille kokeneille sijoittajille. Osakkeiden myynnissä  
PHP Liiketoiminta Oyj:n asiamiehenä toimii Aalto Trading Oy. 

Ajanjaksolla 1.7.–31.12.2010 PHP Liiketoiminta Oyj osti 636 kappaletta ja myi 524 kappa-
letta PHP Holding Oy:n osakkeita. PHP Liiketoiminta Oyj:llä oli 31.12.2010 112 kappaletta 
PHP Holding Oy:n osaketta. Ostettujen osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 631 
euroa ja keskimääräinen myyntihinta 657 euroa. Osakkeiden osto- ja myyntihinnat sekä 
kaupankäyntitilastot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  
www.php.fi/omistajille/tietoa-osakkeesta/.

Yhtiöesite ja yhtiökatsaus 

Yhtiön internet-sivuilla on 1.7.2010 alkaen ollut nähtävissä Privanet Pankkiiriliike Oy:n 
laatima analyysi yhtiöstä yhtiöesitteen ja yhtiökatsauksen muodossa. Viimeisin yhtiöesite 
on myös tämän osakaskirjeen liitteenä.

Yhtiöanalyysi sisältää arvion yhtiön tulevaisuudesta sekä raportointihetkellä käytettävissä 
oleviin tietoihin perustuvan arvonmäärityksen.  Yhtiöanalyysi päivitetään vähintään neljä 
kertaa vuodessa DNA:n osavuosikatsausten julkistamisen jälkeen.  Analyysin tavoitteena 
on antaa ulkopuolisen tahon määrittelemä objektiivinen arvio yhtiön osakkeen arvosta. 
Arvio päivitetään aina jos yhtiössä tai markkinoilla tapahtuu osakkeen hintaan vaikuttavia 
olennaisia muutoksia.

PHP Holding Oy:n osakkeenomistajia palvellaan puhelimitse maanantaista perjantaihin  
klo 9–16 numerossa (03) 752 2525.  Osakeasioita hoitava palvelupiste Lahdessa on  
avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9–16, osoitteessa Aleksanterinkatu 10 B, 2 krs,  
Visma Services Teemuaho Oy (käynti Rautatienkadun puolelta).
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