							

Lahdessa 7.5.2019

Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja!
PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiön muodostaman konsernin
emoyhtiö. Yhtiöllä oli 31.12.2018 yhteensä 40.511 osakkeenomistajaa.
PHP Holding Oy on yksi DNA Oyj:n omistajayhtiöistä. PHP Holding Oy huolehtii omistajaarvon säilymisestä ja kasvamisesta DNA Oyj:ssä omistajaohjauksen keinoin. 7.5.2019
PHP Holding Oy on 25,8 %:n omistusosuudellaan DNA Oyj:n toiseksi suurin omistaja.

Osinkoon merkittävä korotus
PHP Holding Oy:n yhtiökokous 6.5.2019 päätti, että vuodelta 2018 maksetaan osinkona
230 euroa osakkeelta eli yhteensä 46.518.190,00 euroa.
Osakekohtaista osinkoa päätettiin korottaa 50 euroa osakkeelta. Jaettavan osingon määrä
edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 10.112.650,00 euroa.
Osinko maksetaan 14.6.2019 mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 6.5.2019 olivat
merkittyinä yhtiön osakasluetteloon tai olivat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä
luotettavan selvityksen siitä mainittuun päivään mennessä.

Kumulatiivisesti jaetut osingot vahvassa kasvussa
Ennätysosingon myötä PHP Holding Oy:n jakama kumulatiivinen osinko osaketta kohden
kasvoi 1.068 euroon ja jaetut osingot yhteensä 214 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.
Vuoden 2014 alusta lukien listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotus muuttui. PHP Holding Oy:n korkea osakekohtainen matemaattinen arvo mahdollistaa päätetyn
osingonjaon käytännössä kaikille yhtiön henkilöomistajille 7,5 %:n ennakonpidätyksellä.
Yhtiö maksaa osingon ennakonpidätyksellä vähennettynä ja tilittää veron verottajalle.

PHP Holding Oy myy omistamansa DNA Oyj:n osakkeet
Telenor Mobile Holding AS:lle
PHP Holding Oy:n yhtiökokous 6.5.2019 päätti myydä kaikki PHP Holding Oy:n
omistamat DNA Oyj:n osakkeet Telenorille Mobile Holding AS:lle 20,9 euron osakekohtaisesta kauppahinnasta. Kaupan toteutuminen on vielä ehdollinen tarvittaville
viranomaisluville. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä.

PHP:n DNA omistuksen arvo kiinnittyi Telenor kaupan myötä
Kauppahinta PHP Holding Oy:n suoraan omistamista DNA Oyj:n osakkeista on noin
713 miljoonaa euroa. Suoran osakeomistuksen lisäksi yhtiöllä on merkittävä noin 7 %:n
suuruinen epäsuora DNA Oyj:n osakkeenomistus arvoltaan noin 194 miljoonaa euroa.
Kaupan myötä vapautuu merkittävä määrä varoja suunnattavaksi myöhemmin päivitettävän yhtiön strategian mukaisesti, mahdollistaen pitkäjänteisen ja osakkeenomistajien
etuja palvelevan varojenjaon yhtiön osakkeenomistajille.

Merkittävä lahjoitus PHP-säätiön perustamiseen
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 taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä
tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö voi
toteuttaa tarkoitustaan tukemalla teollista aktiivisuutta edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä teknistä ja taloudellista tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa sekä
tukemalla erityisesti Telecom liiketoimintaa harjoittavaa alkavaa yritystoimintaa, jakamalla apurahoja ja avustuksia sekä toimimalla kaikilla muillakin tavoilla tarkoituksensa
mukaisesti.

Konsernirakenne
PHP Holding Oy -konsernin rakenne 31.12.2018.
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PHP Holding Oy -konsernin taloudellinen kehitys
PHP Holding Oy -konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2018 oli 11,2 miljoonaa euroa
(edellisenä vuonna 7,3 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 32,8 (38,8) miljoonaa euroa.
Emoyhtiö PHP Holding Oy:n tilikauden 2018 tulos oli 46,8 (18,3) 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 (03) 752 2525. 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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