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Tiedote 11.12.2018
Julkaisuvapaa heti

Partnera myynyt lähes kaikki
Hoivatilat-osakkeensa
Osakemyynneillä merkittävä tulosvaikutus

Partnera Oy on myynyt lähes kaikki omistamansa Suomen Hoivatilat Oyj:n osakkeet
viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola kertoo,
että Hoivatilat oli pitkään merkittävä osa yhtiön sijoitusportfoliota. Hänen mukaansa
sijoitus oli nyt saavuttanut sille asetetut tavoitteet.
”Teimme sijoituksemme Hoivatiloihin jo ennen yhtiön listautumista pörssiin ja olemme
olleet mukana sen merkittävässä kasvussa”, toteaa toimitusjohtaja Pirkola.
Suurimmasta omistusjärjestelystä Partnera kertoi marraskuussa. Tuolloin yhtiö ilmoitti
myyvänsä 3 767 012 Hoivatilojen osaketta perustettavalle yhtiölle, jonka omistavat
Kusinkapital Ab ja Föreningen Konstsamfundet r.f. Tämä kauppa on nyt toteutettu.
Jari Pirkolan mukaan Partnera aloitti markkinoiden tunnustelun jo puolitoista vuotta
sitten. Toukokuussa 2018 Partnera julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi tutkivansa
Hoivatilat-omistuksensa strategisia vaihtoehtoja. Puolentoista vuoden aikana yhtiö kävi
keskusteluja yhteensä yli 40 eri koti- ja ulkomaisen tahon kanssa, joilta sai kolme
tarjousta.
”Osakekauppa päätettiin tehdä, koska sen katsottiin olevan Partneran pitkän tähtäimen
edun mukainen”, hän toteaa.
Tämän järjestelyn lisäksi Partnera on toisella kaupalla myynyt 722 500 Hoivatilojen
osaketta.
Osakekohtaiseksi keskihinnaksi nyt toteutetuissa kahdessa osakekaupassa muodostui
7,58 euroa. Yhteensä Partnera sai osakkeista 34,0 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja Pirkola sanoo Partneran saaneen osakkeista markkinatilanteeseen ja
osakkeiden suureen määrään suhteutettuna yhtiötä tyydyttävän hinnan.
Yhteensä 4 489 512 osaketta vastaavat 17,65 prosenttia Hoivatilojen koko
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osakekannasta. Verrattuna viimeisen 12 kuukauden päätöskursseihin kaupat
toteutuivat noin 4 prosenttia alemmalla hintatasolla.
Osakekaupoilla on ennen veroja 17,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus Partneran
tulokseen.
Partneran omistuksessa on vielä 277 500 Hoivatilojen osaketta. Sen omistusosuus
yhtiössä on laskenut 1,09 prosenttiin.

Lisätietoja
Partnera Oy
Toimitusjohtaja Jari Pirkola
puh: 0400 867 784

Partnera Oy toimii sijoittajana sekä omistuskohteidensa kumppanina ja
neuvonantajana. Se tekee sijoituksia julkisen ja yksityisen sektorinrajapinnassa
toimiviin yrityksiin ja infrastruktuurihankkeisiin. Omistuskohteidensa menestyksen
kautta Partnera kasvattaa omaa omistaja-arvoaan. Partneralla on noin 28 000
osakasta, joiden joukossa on niin yksityisiä kuin julkisia omistajia. Suurin yksittäinen
omistaja on Oulun kaupunki.
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