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Allmänt 

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av sitt optiska fibernät genom den så kallade 
förhandsförsäljningsmodellen, där optiska fiberanslutningar erbjuds och säljs på ett valt område 
före investeringsbeslutet görs. Försäljningen av optiska fiberanslutningar fortsatte också på de 
redan byggda områdena i såväl Lovisa, Borgå, Lappträsk som Mörskom. Tillväxten är stor speciellt 
i Borgå, som blivit LPOnets största marknad. 

Som ett nytt strategiskt fokus initierades som ett så kallat internt startup affärsverksamheten för 
ICT-tjänster till företag. Målet är att öka omsättningen i företagssegmentet genom att satsa mer än 
tidigare på företagsförsäljning samt öka utbudet på ICT-tjänster till företag. 

Koncernuppbyggnaden inom LPOnet Osk Anl avvecklades 31.10.2020 då det helt ägda 
dotterbolaget Andelslaget EmsaloNet, som ägde optiska fibernätet i Emsalö som LPOnet använt, 
fusionerades i moder-andelslaget. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Omsättningen år 2020 var 4 415 tusen euro och den sjönk nominellt 0,6 %. Bakom ligger 
nerkörningen av de traditionella näten som en del av den optiska fiberstrategin, där de sista 
anslutningarna stängdes av år 2019. Korona-pandemins inverkan på omsättningen var minimalt 
sänkande. Under året delades 335 tusen euro ut i medlemsrabatter. 

Omkostnaderna sjönk på grund av inbesparingar förorsakade av koronan. Affärsvinsten var 456 
tusen euro, vilket innebär en ökning på 4,3 %. 

År 2020 investerade bolaget 1,5 miljoner euro, nästan uteslutande i utbyggnad av det optiska 
fibernätet. 

274 nya andelar tecknades och 3 avfärdades. Teckningarna av andelar stärkte balansen med 137 
tusen euro. 

Personalstyrkan var under året i medeltal 27, vilket är samma som året innan. 
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Anslutningsutvecklingen 

LPOnet har sedan 2007 satsat på utbyggnad av optiska fibernät och erbjudandet av tjänster via 
det. Den traditionella affärsverksamheten i trådtelefon- och ADSL-näten har gått ner som en följd 
av övergången mot optiska fibernät och mobiltelefonnät och på våren 2014 offentliggjorde LPOnet 
sitt strategiska mål att göra Lovisa till en fullfjädrad optisk fiberstad under detta årtionde, genom att 
ersätta de gamla näten med optiskt fibernät. Det här målet nåddes hösten 2019, då de sista 
anslutningarna i de gamla näten stängdes. Strategin följer den allmänna utvecklingen, där 
telekommunikationstjänsterna övergår från gamla telefon-, ADSL-, och kabel-TV-nät till optiska 
fibernät och mobilnät. För LPOnets del har övergången till enbart optofibernät även varit en 
betydande kostnadseffektivitetsfaktor, som möjliggör konkurrenskraftigare tjänsteutbud till 
ägarkunderna. 

LPOnet erbjuder såväl bredbands- som kabel-TV-tjänster i sitt optiska fibernät. Antalet 
anslutningar i det optiska fibernätet ökade med 8 % och var vid årets slut 5 885. 
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Medlems- och andelsutvecklingen 

Antalet medlemmar och andelar ökade fortsättningsvis tack vare försäljningen av optiska 
fiberanslutningar samt speciellt tecknandet av nya andelar i samband med förhandsförsäljningen i 
Borgå. Nästa alla som skaffar sig en optofiberanslutning tecknar också en andel och ansluter sig 
som medlem i andelslaget. 

Medlemsantalet ökade 6,2 %, och var vid årets slut 4 663. 

 

Antalet andelar ökade 4,7 %, och var vid årsslutet 6 080. 
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Förvaltning 

Andelslagets styrelse bestod fram till andelsstämman av Arto Henriksson, Hannu Krook, Ulf 
Lindén, Mats Lobbas (ordförande), Ylva Pallas (viceordförande), Paavo Sistola och Ralf Sjödahl. 

Efter andelsstämman bestod styrelsen av Arto Henriksson, Hannu Krook, Mats Lobbas 
(ordförande), Johan Nyholm, Ylva Pallas (viceordförande), Paavo Sistola och Anne Vanhala. 
Hannu Krook avgick från styrelsen 31.12.2020. 

Verkställande direktör var Gustaf Forsberg. 

Ordinarie andelsstämman 2020 

Ordinarie andelsstämman hölls med beaktande av koronaläget 30.6.2020. På mötet var totalt 17 
medlemmar och röster representerade. 

Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som hade anmält CGR Teija Sutinen som 
ansvarig revisor. 

Styrelsen befullmäktigades fram till följande andelsstämma att besluta om teckningspriset och 
betalningsvillkoren för nya andelar. 

Befullmäktigad av andelsstämman beslöt bolagets styrelse, att teckningspriset för en ny andel är  
500 €. Av teckningspriset är andelsavgiften enligt andelslagets stadgan 150 €. 


