
 

  
    Lahdessa 23.3.2022 
 
 
Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja! 
 
PHP Holding Oy on sijoitusyhtiö, jolla oli 31.12.2021 yhteensä 37.599 osakkeenomistajaa. 
 
Osakekohtaiseksi osingoksi päätettiin 1.000 euroa  
 
PHP Holding Oy:n yhtiökokous 22.3.2022 päätti, että vuodelta 2021 maksetaan 
osinkona 1.000 euroa osakkeelta eli yhteensä 202.248.000,00 euroa.  
 
Osinko maksetaan 31.3.2022 mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 22.3.2022 
olivat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon tai olivat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa 
sekä luotettavan selvityksen siitä mainittuun päivään mennessä.  
 
Kumulatiivisesti jaetut osingot ylittivät miljardi euroa 
 
Yhtiökokouksen 22.3.2022 päättämä 202,2 miljoonan euron osinko nostaa 
kumulatiivisen osingon osaketta kohden 5.068 euroon ja jaetut osingot yhteensä 
1.023 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.  
Osakkeenomistaja voi tarkistaa ja päivittää tietojaan omistajien itsepalvelusivuston 
kautta, jonne löytyy linkki yhtiön kotisivulta tai kirjautumalla itsepalvelusivustolle 
suoraan seuraavan osoitteen kautta: 
https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/php/Authenticate 
Vaihtoehtoisesti omistajatietoja voi päivittää ottamalla yhteyttä osakkeenomistajien 
palvelupisteeseen.   
 
Osingon verotus 
 
Yhtiö maksaa osingon 7,5 %:n ennakonpidätyksellä vähennettynä ja tilittää veron 
verottajalle. Yrityksiltä ei ennakonpidätystä suoriteta. 
 
PHP Holding Oy:n osakkeen matemaattinen arvo mahdollistaa sen, että 
lopullisessa verotuksessa nyt jaettavasta osakekohtaisesta 1.000 euron osingosta 
noin 100 euron suuruinen osuus verotetaan pääomatulona 7,5 %:n verokannalla. 
100 euron ylittävältä osuudelta osinko on 25 %:n osuudelta verovapaata ja 75 %:n 
osuudelta veronalaista ansiotuloa. 
 
PHP Holding Oy:n taloudellinen kehitys  
 
PHP Holding Oy:n liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0,0 
miljoonaa euroa). Tilikauden 2021 tulos oli 9,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 
-8,0 miljoonaa euroa).  
 
 

https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/php/Authenticate


 

 
 
 
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. 

  Ystävällisin terveisin 

Ari Turunen 
Toimitusjohtaja 
 
PHP Holding Oy 
 
PHP Holding Oy, Harjukatu 30, 15110 Lahti, www.php.fi, osakerekisteri@php.fi  
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