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Arvoisa Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistaja

Haluatko vaikuttaa omistamasi yhtiön asioihin? Oletko turhaan odottanut
osakkeen arvonnousua ja korkeampia osinkoja? Jos vastaat ”kyllä” ja
haluat, että osakkeenomistajien etuja valvotaan, mutta et ehdi käydä
yhtiökokouksissa, tämä kirje tarjoaa sinulle helpon ja ilmaisen ratkaisun!
Olen ollut runsaat kaksikymmentä vuotta Leppäkosken Sähkö Oy:n
osakkeenomistaja ja seurannut siten pitkään yhtiön toimintaa. Oma
pitkäaikainen kokemukseni energia-alalla antaa hyvän pohjan olla arvioimassa
yhtiön toimintaa ja kehittämässä sitä. Olen pyrkinyt sekä yhtiökokouksissa että
Leppäkosken johtajien kanssa keskustelemalla vaikuttamaan yhtiön toimintaan,
mutta omistajalähtöistä aktiivisuuttani ei ole haluttu mukaan yhtiötä
kehittämään. Kevään 2017 yhtiökokouksen jälkeen saamani palaute muilta
osakkeenomistajilta oli kuitenkin niin rohkaisevaa ja kannustavaa, että päätin
kirjoittaa tämän kirjeen ja pyydän Sinulta valtakirjaa, jotta voin ajaa
yhteisiä etujamme edustamalla laajempaa joukkoa osakkeenomistajia
yhtiökokouksessa. Yhteisenä tavoitteenamme on yhtiön todellisen arvon esiin
saaminen sen osakkeenomistajille korkeampien osinkojen ja osakkeen
korkeamman arvon muodossa.
Joulukuun 2017 alussa olevassa yhtiökokouksessa Leppäkosken hallitus
esittää, että Yhtiö antaa ilmaiseksi hallitukselle itselleen ja yhtiön johdolle
Yhtiömme osakkeita! Tämä näyttää olevan jatkoa hallituksen vuonna 2015
yhtiökokouksessa hakemalle päätökselle, jolloin henkilöstölle annettiin
ilmaiseksi 7% yhtiön osakkeista – tuon osakepotin arvo on Yhtiön johdon
ilmoittaman substanssiarvon mukaan lähes kolme miljoonaa euroa (7500 x 379
eur = 2.842.500 eur). Tämä on käsittämättömän avokätinen kannustin
verrattuna mihin tahansa vastaavaan yhtiöön ja on luonnollisestikin kokonaan
pois meiltä osakkeenomistajilta! Samana vuonna meille osakkeenomistajille
jaettiin yhteensä satatuhatta euroa osinkoina!
1|s i v u

Koronakatu 2, 02210 Espoo

13.11.2017

Pyydän siis, että saan ajaa yhteisiä etujamme tulevissa yhtiökokouksissa. Sitä
varten tarvitsen liitteen valtakirjan täydennettynä ja allekirjoitettuna
mahdollisimman pian, jotta ehdin ilmoittautua joulukuun yhtiökokoukseen
27.11.2017. Laitathan siis valtakirjan täydennettynä heti palautuskuoressa
postiin – postimaksu on jo maksettu! Myöhemminkin lähetetystä
valtakirjasta on hyötyä tulevissa kokouksissa, mutta mitä pikemmin saan
valtakirjoja, sitä parempi.
Valtakirjan antaminen ei luonnollisestikaan vaikuta osakeomistukseesi eikä
oikeuteesi saada osinkoja yhtiöstä.
Jos haluat lisätietoja, vastaan mielelläni kysymyksiisi puhelimitse maanantaista
20.11.2017 alkaen tai sähköpostilla.
Ystävällisin terveisin

Seppo Järvi, p. 0505 999 055, sähköposti: seppo.jarvi@gerako.fi

osoitelähde: Euroclear Finland Oy - PL 1110, 00101 Helsinki
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VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN
Valtuutan alla mainitun henkilön edustamaan itseäni ja käyttämään puhe- ja
äänioikeuttani Leppäkosken Sähkö Oy:n kaikissa yhtiökokouksissa 31.12.2018
saakka.
Valtuutettu: Seppo Järvi (synt. 21.12.1964) tai tämän valtuuttama.

Paikka ja aika
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