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Tiedote 13.12.2016 

Julkaisuvapaa heti 

Partnera uudistaa toimintaansa 
 

 Yhtiö keskittyy nykyisten omistustensa hoitamiseen ja jakaa ylimääräisen 

osingon.  

 Partnera Oy:n (ent. Oulun Puhelin Oy:n) osakkeiden kirjaamisaika arvo-

osuusjärjestelmään päättyy 31.3.2017. 

 

Oululainen Partnera Oy on muuttamassa toimintaansa. Yhtiön tarkoituksena on 

keskittyä jatkossa hoitamaan ja hallinnoimaan nykyisiä omistuksiaan, eikä se 

toistaiseksi etsi aktiivisesti uusia sijoituksia. Partnera aikoo myös jakaa vuoden 2017 

alkupuolella ylimääräisen osingon omistajilleen. 

Strategian uusiminen ja ylimääräinen osingonjako ovat esillä ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa, jonka yhtiön hallitus kutsuu koolle pidettäväksi keskiviikkona 18. 

päivänä tammikuuta vuonna 2017.  

Yhtiökokouksessa on tarkoitus myös tehdä päätös niin sanottujen isännättömien 

osakkeiden kohtalosta. Partneralla on edelleen runsaat neljätuhatta 

osakkeenomistajaa, joilla on hallussaan yhtiön – käytännössä sen edeltäjän Oulun 

Puhelin Oy:n – paperinen osakekirja, mutta jotka eivät ole siirtäneet osakkeitaan arvo-

osuusjärjestelmään. Yhtiökokoukselle esitetään nyt, että tällaiset isännättömät osakkeet 

menettävät osakeoikeutensa vuoden 2017 maaliskuun lopussa. 

Partneran hallituksen puheenjohtaja Matti Jaakola toteaa, että Oulun Puhelimen 

paperisten osakkeiden omistajat ovat voineet vaatia osakkeidensa kirjaamista arvo-

osuusjärjestelmään jo vuodesta 2000 lähtien.  

Partneran isännättömien osakkeiden määrä ei yhtiön pitkään historiaan suhteutettuna 

ole kovinkaan suuri. Oulun Puhelin Oy perustettiin jo vuonna 1913.  

Matti Jaakola toteaa Partneran strategian uudistamisen johtuvan ennen kaikkea 

markkinatilanteesta. Yhtiön tarkoituksena oli toimia aktiivisena omistajana niin 

sanotuissa kasvualustayrityksissä, mutta sopivien kohteiden löytäminen on 

osoittautunut vaikeaksi. 

”Keskittyminen nykyisten omistusten hoitamiseen ja lisäosingon maksaminen ovat 

mielestämme vallitsevassa tilanteessa Partneran osakkaiden kannalta parhaita 

ratkaisuja”, hän sanoo. 
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Partneralla on likvidiä varallisuutta, jota ei tarvita uuden strategian toteuttamiseen ja 

jonka se aikoo maksaa nyt ylimääräisenä osinkona omistajilleen. Ylimääräisen osingon 

suuruus on kaikkiaan noin 55 miljoonaa euroa. 

Partneralla on kaikkiaan runsaat 27.000 osakkeenomistajaa. Suurin yksittäinen 

omistaja on Oulun kaupunki noin 47 prosentin osuudellaan. Valtaosa osakkaista on 

oululaisia yksityishenkilöitä. Tavallisimmin yksityisellä osakkaalla on hallussaan 240 

Partneran osaketta, jotka tämä sai vaihtaessaan yhden vanhan Oulun Puhelimen B-

osakkeensa Partneran osakkeiksi. Tavanomaisella 240 osakkeen erällä ylimääräisen 

osingon suuruus on noin 350 euroa.  

 

Partnera Oy 

Hallitus 

 

Lisätietoja antavat:  

Matti Jaakola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 553 0883 

 

Jakelu: 

Keskeiset tiedotusvälineet 


