							

Lahdessa 19.3.2020

Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja!
PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiön muodostaman konsernin emoyhtiö.
Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 38.214 osakkeenomistajaa.

Osakekohtaiseksi osingoksi päätettiin 1.000 euroa
PHP Holding Oy:n yhtiökokous 18.3.2020 päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkona 1.000 euroa
osakkeelta eli yhteensä 202.253.000,00 euroa.
Osinko maksetaan 30.4.2020 mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 18.3.2020 olivat merkittyinä
yhtiön osakasluetteloon tai olivat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä luotettavan selvityksen siitä
mainittuun päivään mennessä.

Kumulatiivisesti jaetut osingot erittäin vahvassa kasvussa
Viime vuonna PHP Holding Oy jakoi osinkoa kahdesti. Kevään yhtiökokous päätti 46,7 miljoonan
euron osingonjaosta ja syksyn ylimääräinen yhtiökokous 202,3 miljoonan euron ylimääräisestä
osingosta. Edellä mainitut suurosingot yhdistettynä nyt päätettyyn 202,3 miljoonan euron osinkoon
nostavat kumulatiivisen osingon osaketta kohden 3.068 euroon ja jaetut osingot yhteensä
619 miljoonaan euroon.
Vertailun vuoksi voidaan todeta, että alkuperäisten omistajien yhtiöön sijoittama pääoma osaketta
kohden on keskimäärin noin 200 euroa ja yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

Osingon maksamisen edellytykset
Osingon maksamisen edellytyksenä on, että osakkaan pankkiyhteystiedot ja henkilötunnus / y-tunnus
ovat osakerekisterissä ajan tasalla. Osingonmaksutietojen tarkastuslomake ja palautuskuori ovat tämän
kirjeen liitteenä.

Osingon verotus
Yhtiö maksaa osingon 7,5 %:n ennakonpidätyksellä vähennettynä ja tilittää veron verottajalle.
Yrityksiltä ei ennakonpidätystä suoriteta.
PHP Holding Oy:n osakkeen korkea matemaattinen arvo mahdollistaa sen, että
lopullisessa verotuksessa nyt jaettavasta osakekohtaisesta 1.000 euron osingosta noin
260 euron suuruinen osuus verotetaan pääomatulona 7,5 %:n verokannalla. 260 euron ylittävältä
osuudelta osinko on 25 %:n osuudelta verovapaata ja 75 %:n osuudelta veronalaista ansiotuloa.

PHP säätiö on perustettu
PHP Holding Oy:n yhtiökokous 6.5.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 euron
suuruisesta lahjoituksesta perustettavaa PHP säätiötä varten. Säätiön tarkoituksena on edistää ja
tukea taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukea ICT-liiketoimintaan
liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan
•
tukemalla teollista aktiivisuutta edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä teknistä ja
taloudellista tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa;
•
jakamalla apurahoja ja avustuksia; ja
•
kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyntävillä laillisilla toimintamuodoilla.

Konsernirakenne
PHP Holding Oy -konsernin rakenne 31.12.2019.
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Sulautumissuunnitelma PHP Liiketoiminta Oyj:n sulautumisesta Finda Telecoms Oy:hyn
rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.11.2019
PHP Holding Oy (PHP) ja Finda Oy (Finda) yhdistävät tele- ja sijoitusliiketoimintansa yhteisesti
omistettuun ja hallinnoituun yhtiöön Finda Telecoms Oy:hyn. Yritysjärjestely toteutetaan sulauttamalla
PHP:n omistama tytäryhtiö PHP Liiketoiminta Oyj Findan omistamaan tytäryhtiöön Finda Telecoms
Oy:hyn. Uuden yhtiön varallisuus on noin 1,3 miljardia euroa. Finda omistaa sulautuneen yhtiön
osakekannasta n. 82% ja PHP n. 18%.
PHP:llä ja Findalla on pitkä yhteinen historia telekommunikaation ja sijoitustoiminnan aloilla. Yhtiöt
olivat perustamassa teleoperaattori DNA:ta vuonna 2000. Siitä lähtien PHP ja Finda toimivat tahoillaan DNA:n aktiivisina omistajina ja kehittäjinä. Vuonna 2013 yhtiöt hankkivat merkittävillä kaupoilla
enemmistön DNA:n osakkeista ja vuonna 2016 ne listasivat DNA:n pörssiin. Viime vuonna toteutettu
DNA:n myynti norjalaiselle Telenorille päätti PHP:n ja Findan yhteisen tarinan DNA:ssa. Nyt PHP ja
Finda ovat päättäneet syventää pitkäaikaista kumppanuuttaan yhdistämällä telekommunikaatio- ja
sijoitusliiketoimintojaan yhteisesti omistettuun ja hallinnoituun Finda Telecoms Oy:hyn. Sulautuminen
tulee toteutumaan keväällä 2020.
Sulautumisella saadaan muodostettua vahva yhtiö, joka voi jatkaa omistustensa kehittämistä. Järjestely
mahdollistaa myös keskinäisten suorien ja välillisten ristiinomistusten purkamisen sekä yhdessä omistettujen yhtiöiden, kuten Lohjan Puhelimen ja Puhelinpartnerien, hallinnoinnin selkeyttämisen.

PHP Holding Oy -konsernin taloudellinen kehitys
PHP Holding Oy -konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2019 oli 12,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna
11,2 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 554,7 (32,8) miljoonaa euroa.
Emoyhtiö PHP Holding Oy:n tilikauden 2019 tulos oli 651,9 (46,8) miljoonaa euroa.
Tasekirja kokonaisuudessaan on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.php.fi/omistajille/vuosikertomukset/ ja se toimitetaan omistajille pyydettäessä myös postitse.
PHP Holding Oy:n osakkeenomistajia palvellaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9–16
numerossa 0107564980. Osakeasioita hoitava palvelupiste Lahdessa on avoinna tiistaisin ja torstaisin
klo 9–16, osoitteessa Azets Insight Oy, Niemenkatu 73, C-osa, 3. krs, 15140 Lahti.
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