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Arvoisa Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistaja
Gerakon 20.12.2017 julkaiseman ehdollisen ostotarjouksen jälkeen Leppäkosken
Sähkön hallitus on ottanut vastustavan kannan Gerakon tarjoukseen ja suositellut
osakkeenomistajia odottamaan, kunnes yhtiön johdolle ja hallitukselle mieleisempi
taho tekee kilpailevan tarjouksen. Tämän viikon kirjeessään Leppäkosken hallitus
suositteleekin osakkeiden myymistä kahdelle muulle osakkeenomistajalle, vaikka tätä
tarjousta osakkeenomistajille ei ole vielä edes julkaistu. Tällainen menettely jatkaa
hallituksen aiempaa linjaa, jossa osakkeenomistajia ei kohdella tasapuolisesti, vaikka
se on yksi osakeyhtiölain peruslähtökohdista. Osakeyhtiölaki toteaa varsin selkeästi:
”Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai
muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.”
Edellä kuvatun mukaisen osakkeenomistajien epätasapuolisen kohtelun vallitessa
olisin varsin yllättynyt, jos hallituksen lupailema ”taloudellinen ja juridinen näkemys
Gerakon ostotarjouksesta” poikkeaisi tästä linjasta. Leppäkosken Sähkön tilaama
”ulkopuolinen asiantuntija” saadaan kertomaan pitkälle tilaajan haluamia asioita, kuten
havaitsimme joulukuun yhtiökokouksessa esitellystä asiantuntijaselvityksestä, jolla
perusteltiin hallituksen ja johdon miljoonien arvoista sitouttamisohjelmaa. Gerako
suosittelee osakkeenomistajille malttia tämän uuden vielä julkaisemattoman
tarjouksen arvioinnissa ja muistuttaa, että Gerako voi halutessaan parantaa omia
tarjousehtojaan.
Gerakon ostotarjoukseen on haluttu liittää uhkakuva Leppäkosken Sähkön
pilkkomisesta ja sen osien myymisestä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Gerako
tavoittelee ostotarjouksellaan pitkäaikaista omistusta Leppäkosken Sähkössä ja
yhtiön toiminnan jatkamista Ikaalinen kotipaikkanaan. Myös uhkakuvat verkon
heitteillejätöstä ovat perusteettomia, sillä verkkotoimintaa valvova Energiavirasto
valvoo sekä verkkotoiminnan taloudellista tuottoa että sähkökatkojen määrää ja
pituutta. Gerakon ostotarjouksen toteutuessa tulisimme muuttamaan joitakin asioita:
lopettaisimme hallituksen jäsenille suunnatut ylisuuret kannustinohjelmat ja
optiojärjestelyt sekä osakkeenomistajien epätasapuolisen kohtelun.
Gerako on tehnyt 20.12.2017 julkaistun ostotarjouksen yksin ja omissa nimissään.
Ostotarjouksen toteutuessa haluamme mukaan muitakin suomalaisia omistajia ja siksi
neuvottelemme muutaman eläkevakuutusyhtiön ja muun suomalaisomisteisen
infrasijoittajan mukaantulosta kanssamme pitkäaikaisiksi omistajiksi. Nämä tahot eivät
kuitenkaan halua nimiään julkaistavan ennen kuin ostotarjouksen toteutuminen
varmistuu.

jatkuu käntöpuolella

Äänileikkurin poistolla valta siirtyy kokonaan hallitukselle
Helmikuun toisena päivänä on jälleen Leppäkosken Sähkö Oy:n ylimääräinen
yhtiökokous. Esityslistalla on äänileikkurin poistaminen. Tärkein kysymys
äänileikkurin poistamisessa on, kuka käyttää valtaa Leppäkosken Sähkön
yhtiökokouksessa äänileikkurin poistamisen jälkeen?
Suurimman omistajaryhmän muodostavat Satapirkan Sähkö Oy ja sen omistajayhtiöt
eli alueen paikalliset sähköyhtiöt. Satapirkan Sähkö luotiin nykymuotoonsa pitkälti
näiden paikallisten sähköyhtiöiden toimesta ja varoin (eli myös Leppäkosken
omistajien varoilla) turvaamaan paikallisten yhtiöiden osakkeenomistajien tahdon
toteutumista 1990-luvulla. Tässä ristiinomistusjärjestelyssä Leppäkosken Sähkön johto
ja hallitus näyttäisi käyttävän näiden yhtiöiden osakkeiden tuomaa äänivaltaa
Leppäkosken yhtiökokouksissa. Kun lasketaan yhteen Satapirkka-yhtiöiden osakkeet
sekä henkilöstörahaston vuonna 2015 ilmaiseksi saamat osakkeet ja johdon ja
hallituksen joulukuussa 2017 saamat ilmaisosakkeet, saadaan yhteensä noin 49.000
osaketta. Tämä määrä on selvästi yli 50% yhtiön osakerekisteriin (Euroclear) tällä
hetkellä merkityistä osakkeista. Näyttää siis siltä, että äänileikkurin poistamisen
jälkeen hallitus voi tehdä kaikki enemmistöpäätökset yhtiökokouksessa muita
osakkeenomistajia kuulematta! Lisäksi äänileikkurin poistamisella tuntuu
hallituksen mielestä olevan kiire, koska asiaa varten on päätetty kutsua koolle
ylimääräinen yhtiökokous – tällä ilmeisesti halutaan varmistaa, että hallituksella on
itsellään päätösvalta tavanomaisisissa yhtiökokousasioissa kuten hallituksen jäsenten
valinnassa jo tämän kevään yhtiökokouksessa. Vaikuttaa vahvasti siltä, että 1990luvulla paikallisten osakkeenomistajien suojaksi ja heidän haluamiaan päätöksiä
tukemaan luotu järjestely uhkaa muuttua nyt tavallisia osakkeenomistajia vastaan
toimivaksi johdon työkaluksi ja samalla valta siirtyy omistajilta hallitukselle.
Helmikuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa johdolla on käytössään myös joulukuun
kokoukseen ”valtausyrityksen vastustamiseksi” kerätyt valtakirjat. Suosittelen
osakkeenomistajia peruuttamaan yhtiön johdolle aiemmin annetut valtakirjat, jotta
osakkeenomistajien valta ei lopullisesti siirtyisi hallitukselle. Muistathan, että voit
myös halutessasi itse osallistua kokoukseen tai antaa valtakirjan henkilölle, jonka
katsot parhaiten edustavan haluamaasi kantaa. Jos haluat Gerakon edustavan Sinua
yhtiökokouksessa, palauta ostotarjouksemme mukana tullut valtakirja
palautuskuoressa meille. Toimi kuitenkin nopeasti, sillä yhtiökokoukseen tulee
ilmoittautua jo ensi viikolla.
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