
Lahdessa 21.4.2010 

Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja!

PHP Holding Oy omistaa 97,5% PHP Liiketoiminta Oyj:stä ja hallinnoi sen kautta merkittä-
vää osuutta DNA Oy:stä. 1.1.2010 PHP Liiketoiminta Oyj oli 20%:n omistusosuudellaan 
DNA Oy:n kolmanneksi suurin omistaja.

Konsernirakenne

31.12.2009 PHP Holding Oy -konsernin rakenne oli seuraava.

PHP Holding Oy:n tulos kasvoi

Konsernin emoyhtiön tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 oli 9,7 (-1,1 vuonna 2008) miljoo-

naa euroa. Merkittävä tuloksen kasvu oli seurausta PHP Liiketoiminta Oyj:n osingon-
jaosta.

PHP Holding Oy -konsernin tulosta rasittivat DNA Oy:n tekemät alaskirjaukset

PHP Holding Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 3,2 miljoonaa euroa (edellisenä 
vuonna 2,0 miljoonaa euroa). 

Konsernin liiketulos oli -18,0 (6,6) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -16,9 (7,7) 
miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -16,4 (7,7) miljoonaa euroa. 

PHP Holding Oy -konsernin tulokseen vaikutti merkittävästi tuloslaskelmaan kirjattu 
osuus osakkuusyhtiöiden voitosta / tappiosta -17,7 (7,2) miljoonaa euroa. 

Osuus DNA Oy:n tuloksesta oli negatiivinen johtuen DNA:n tekemästä 95 miljoonan 
euron suuruisesta kertaluonteisesta alaskirjauksesta kiinteän verkon liikearvoon.
DNA:n tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 62 miljoonaa euroa.

PHP-konsernin keskeiset tunnusluvut  2009              2008              2007

Liikevaihto (milj.euroa)          3,2                 2,0               30,2
Liikevoitto (milj.euroa)    -18,0                  6,6               12,4
Oman pääoman tuottoprosentti               -14,3%               5,5%              7,4%
Omavaraisuusasteprosentti                98,3%             98,7%            95,4%

Vuosien 2008 ja 2009 tunnusluvut on esitetty kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS)
mukaisina. Vuoden 2007 tunnusluvut on esitetty Suomen kirjanpitolain mukaisina.

Vuoden 2007 taloudelliset luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska vuonna 2007 PHP 
Holding Oy:n tytäryhtiö PHP Liiketoiminta Oyj harjoitti teleliiketoimintaa 30.6. asti ja 
siirsi liiketoimintansa DNA Oy:lle 1.7.2007. 
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Osinko nousi 50 euroon osaketta kohti

PHP Holding Oy:n yhtiökokous 20.4.2010 päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkona 
50 euroa osakkeelta eli yhteensä 9.876.600 euroa. Osinko maksetaan 30.5.2010 mennes-
sä niille osakkeenomistajille, jotka 20.4.2010 ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon tai 
ovat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä luotettavan selvityksen siitä mainittuun päivään 
mennessä. Osingonmaksamisen edellytyksenä on, että osakkaan pankkiyhteystiedot ja 
henkilötunnus/y-tunnus ovat osakerekisterissä ajan tasalla. 

Tasekirja kokonaisuudessaan on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
www.php.fi/omistajille/vuosikertomukset/ ja se toimitetaan omistajille pyydettäessä 
myös postitse.

Yhtiön toimenpiteet PHP:n osakkeen likviditeetin parantamiseksi

Vuoden 2009 yhtiökokouksessa osakkeenomistajat esittivät yhtiölle toivomuksen, että 
yhtiö harkitsisi toimia yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi sekä osakkeella 
tapahtuvan kaupankäynnin helpottamiseksi. 

Yhtiö on valmistellut asiaa ja 1.7.2010 alkaen on osakkeenomistajien käytettävissä 
seuraavat palvelut:

Suorakauppa yhtiön osakkeella

Heinäkuun alusta alkaen yhtiön osakkeita voi myydä yhtiön osakkeenomistajien palvelu-
pisteen kautta. Palvelupisteessä osakkeiden myyntiä harkitsevalle kerrotaan päivän kurssi, 
jolla osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa välittömästi. Kauppahinta maksetaan 
myyjän tilille pääsääntöisesti samana päivänä pankkien välisen maksuliikenteen aika-
taulun mukaisesti.

Suorakaupassa osakkeet ostaa PHP Liiketoiminta Oyj, jonka asiamiehenä ja kauppojen 
selvittäjänä toimii Aalto Trading Oy. PHP Liiketoiminta Oyj pyrkii myymään ostamansa 
osakkeet edelleen arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495) tarkoitetuille kokeneille 
sijoittajille.

Yhtiöanalyysi

Toinen toimenpide likviditeetin kehittämiseksi on se, että 1.7.2010 alkaen yhtiön internet-
sivuilla on nähtävissä Privanet Pankkiiriliike Oy:n laatima yhtiöanalyysi.

Yhtiöanalyysi sisältää arvion yhtiön tulevaisuudesta sekä raportointihetkellä käytettävissä 
oleviin tietoihin perustuvan arvonmäärityksen.  Yhtiöanalyysi päivitetään vähintään neljä 
kertaa vuodessa.  Analyysin tavoitteena on antaa ulkopuolisen tahon määrittelemä objek-
tiivinen 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, 4 krs, 
Visma Services Teemuaho Oy (käynti Rautatienkadun puolelta).
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