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Partneran yhtiökokous vahvisti
strategiamuutoksen


Yhtiö jakaa ylimääräistä osinkoa yhteensä 55 miljoonaa euroa



Osakkeet kirjattava arvo-osuusjärjestelmään viimeistään 30.6.2017

Oululaisen Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on vahvistanut yhtiön toiminnan
muutokset. Uuden linjauksen mukaisesti Partnera keskittyy hoitamaan ja hallinnoimaan
nykyisiä omistuksiaan, eikä se aktiivisesti etsi uusia sijoituskohteita. Yhtiön uusi hallitus
ja toimiva johto valmistelevat jatkossa tarkemman uuden strategian.
Partneralla on likvidiä varallisuutta, jota se ei tarvitse uuden strategiansa
toteuttamiseen. Tämän vuoksi yhtiö jakaa nyt yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräistä
osinkoa 1,49 euroa osaketta kohti – yhteensä 54,97 miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan tammikuun 27. päivänä.
Yhtiökokouksessa käsiteltiin myös arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomien Partneran
osakkeiden tilannetta. Kokouksen päätöksen mukaan osakkeet menettävät
osakeoikeutensa, ellei niitä vaadita kirjattavaksi arvo-osuusjärjestelmään viimeistään
tämän vuoden kesäkuun 30. päivänä. Määräaikaa pidennettiin kokouskutsussa alun
perin mainitusta 31. päivästä maaliskuuta.
Partneralla on vielä noin neljätuhatta osakkeenomistajaa, joilla on hallussaan yhtiön –
käytännössä sen edeltäjän Oulun Puhelin Oy:n – paperinen osakekirja, mutta jotka
eivät ole siirtäneet osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään.
Partneran keskeisimmät nykyiset omistukset ovat Suomen Hoivatilat Oyj sekä
SystemaStore Oy. Ensiksi mainitusta Partnera omistaa noin 23 ja jälkimmäisestä 100
prosenttia. Hoivatilat on vahvasti kasvava ja valtakunnallisesti toimiva pörssiyhtiö, joka
toteuttaa kokonaisratkaisuna hoiva- ja päiväkoteja. SystemaStore puolestaan tarjoaa
asiakkailleen tietotekniikan laitteita, palveluja ja ratkaisuja.
Lisäksi Partnera omistaa muun muassa noin 34 prosenttia myöhemmän kasvuvaiheen
yhtiöihin sijoittavasta Nordic Option Oy:stä. Partneran kiinteistöomistuksia ovat toimitalo
osoitteessa Arkistokatu 4 ja Tullikamari-niminen rakennus osoitteessa Kansankatu 49.
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Arkistokadun kaavakehitys etenee suunnitellulla tavalla. Tullikamarin toimintaa yhtiö
puolestaan kehittää uusien vuokralaisten houkuttelemiseksi.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiökokous vahvisti kolme ja valitsi jäseniksi
hallitusammattilainen Seppo Laineen, toimitusjohtaja Minna Åman-Toivion ja
hallitusammattilainen Martin Grotenfeltin. Hallituksen puheenjohtajaksi tulee Laine ja
varapuheenjohtajaksi Åman-Toivio. Kaikki kolme olivat mukana jo yhtiön
aikaisemmassa viisijäsenisessä hallituksessa.
Yhtiön toimivassa johdossa tapahtuu muutos, sillä toimitusjohtaja Mammu Kaario
jättää tehtävänsä.
Kaikkiaan Partneralla on 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 Bosakkeensa Partneran osakkeiksi. Tavanomaiselle 240 osakkeen erälle nyt
maksettavan ylimääräisen osingon suuruus on 357,60 euroa.
Partnera on keskeyttänyt listautumisvalmiuksiensa kehittämisen, koska listautumisen
edellytyksiä ei nyt ole.
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