Lahdessa 21.4.2009

Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja!
PHP Holding Oy omistaa 97,5% PHP Liiketoiminta Oyj:stä ja hallinnoi sen kautta merkittävää osuutta DNA Oy:stä. 1.1.2009 PHP Liiketoiminta Oyj oli 20% omistusosuudellaan
DNA Oy:n toiseksi suurin omistaja.
Muutokset konsernirakenteessa
PHP Holding Oy-konsernin rakenne yksinkertaistui vuonna 2008. Vuoden aikana vietiin
läpi prosessi, jossa Kiinteistö Oy Lahden Aleksi 10, Hämeenlinnan Puhelin Oy, Lahden
Puhelin Oy ja PHP Myymälät Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä. Sulautuminen tapahtui
31.12.2008 ja sen seurauksena PHP Liiketoiminta Oyj:n konserni lakkasi olemasta.
Muutosten jälkeen konsernirakenne näyttää seuraavalta.
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PHP konsernin strategiset toimintaperiaatteet
PHP Holding Oy:n hallitus määritteli vuoden 2008 aikana konsernille strategiset toimintaperiaatteet, jotka ovat seuraavat:
1. PHP:n toiminta-ajatuksena on omistuksia kehittämällä ja aktiivisella osinkopolitiikalla
kasvattaa omistaja-arvoa osakkeenomistajilleen. Konsernin osinkopolitiikan perus-		
ajatuksena on osingonjaon ennustettavuus ja tasaisuus yleinen taloudellinen tilanne ja
toimintaympäristö huomioon ottaen.
2. PHP jatkaa nykyisten omistusten, erityisesti DNA:n, kehittämistä aktiivisen omistajaohjauksen keinoin. PHP varautuu mahdollisiin operaattorikentän rakennejärjestelyihin.
Rakennejärjestelyihin voidaan osallistua joko suoraan tai välillisesti, edellyttäen että 		
osallistumisella on yhtiön omistaja-arvoa tukeva tai kasvattava vaikutus.
3. PHP:n tavoitteena on hankkia uusia omistuksia pienistä- ja keskisuurista kasvuyri-		
tyksistä. Sijoitukset pyritään tekemään tietoliikenne- ja ICT-alan yrityksiin, mutta myös
sijoitukset muille toimialoille ovat mahdollisia. Uusien omistusten osalta yhtiön 		
tavoitteena on toimia enemmistöomistajana. Kohdeyritysten kehittämiseen osallistu-		
taan mm. hallitustyöskentelyn kautta.
4. PHP:n muuta varallisuutta hoidetaan tehokkaasti normaalien allokaatioperiaatteiden
mukaisesti.

Tulos tilikaudelta 1.1.-31.12.2008
PHP Holding Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 2,0 miljoonaa euroa. Vuonna
2007, jolloin teleliiketoimintaa harjoitettiin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, liikevaihto
oli 30,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (12,4). Tulos ennen veroja oli
8,6 miljoonaa euroa (33,5).
Keskeiset tunnusluvut 		

1-12/2008

1-12/2007

Liikevaihto, M €			
Liikevoitto, M €			
Tulos ennen veroja, M €		
Omavaraisuusaste, %		
Liikevoittoprosentti		

2,0		
6,6		
8,6		
98,7%		
335,5%		

30,2
12,4
33,5
95,3%
41,0%

Osinkoa 35,5 euroa osaketta kohti
PHP Holding Oy:n yhtiökokous 20.4.2009 päätti, että vuodelta 2008 maksetaan osinkona 35,5 euroa osakkeelta eli yhteensä 7 012 386 euroa. Osinko maksetaan 29.5.2009
mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 20.4.2009 olivat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon tai olivat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä luotettavan selvityksen siitä mainittuun päivään mennessä. Maksamisen edellytys on, että osakkaan pankkiyhteystieto ja
henkilötunnus /y-tunnus ovat osakerekisterissä ajan tasalla.
Tasekirja kokonaisuudessaan on osoitteessa www.phpholding.fi, ja se toimitetaan omistajille pyydettäessä myös postitse.
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, 4 krs, Teemuaho Oy
(käynti Rautatienkadun puolelta).
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